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P RE F AT A

Desvirsirea — sub toate aspectele ei — si in mod deosebit desavir-

sirea morala a fost telul dintotdeauna al crestinului.

In primele secole ale existentei Bisericii, desavirsirea a fost vazuta
realizindu-se in trairea preceptelor Mintuitomlui Hristos, in partici-

parea-la cult si la opera filantropica a Bisericii, dar mai ales in martu-
risirea Mintuitorului Hristos de cele mai multe ori cu pre^ul renun^arii

la viata prezenta. Acest lucru este firesc pentru ca spunea Mintuito-
rul : «Oricine va marturisi pentru Mine inaintea oamenilor, marturisi-

voi si Eu pentru el inaintea Tatalui Meu Care este in ceruri. lar de eel

ce se va lepada de Mine inaintea oamenilor si Eu Ma voi lepdda de el

inaintea Tatalui Meu, Care este in cerurin (Matei 10, 32—33).

Atunci cind persecutia impotriva Bisericii a incetat, cind marturi-
sirea credin^ei nu mai presupunea riscul pierderii vietii, unii crestini

au vazut desavirsirea realizindu-se in linistea pustiului, departe de tu-

multul si grijile vietii, in ambian^a de daruire totala, trup si suflet, si

de convorbirea continua, prin rugaciune, cu Dumnezeu. In felul acesta

vedeau implinindu-se cuvintele Mintuitorului : «De voieste cineva sa

vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze
Mie» (Matei 16, 24). In linistea pustiului s-au consumat trairi de o ne-

banuita tensiune sufleteasca si s-au creat opere de aleasa tinuta lite-

rara si de mare profunzime teologica.

Omiliile puse pe seama Sfintului Macarie Egipteanul fac parte dintre

acestea. Parerile sint impar^ite asupra autorului si mediului din care

provin. Unii cercetatori il plaseaza pe autorul lor in Egipt, al^ii in Asia
Mica, iar altii il vad provenind din cercurile ereticilor masalieni. Nu
este insa exclus faptul ca acesta sa fi fost in strinse legaturi cu Parintii

Capadocieni si sa fi cunoscut pe masalieni. De la acestia din urma a
imprumutat, intr-adevar, uneori limbajul, dar a evitat greselile.

Abstractie facind de aceste aspecte, trebuie spus ca importanta
educativa a omiliilor a fost, in decursul veacurilor, imensa. Adresate
initial monahilor, ele se adreseaza in acelasi timp tuturor oamenilor,

telul tuturor oamenilor fiind desavirsirea si mintuirea. De altfel, Min-
tuitorul Hristos n-a spus unui grup de oameni ,ci tuturor celor care II

ascultau : «Fiti dar desdvirsiti precum Total vostru Cel ceresc desd-
vlrsit este» (Matei 5, 48).

Fara a urma o expunere sistematica, Omiliile cuprind intreaga
gama a trairilor omenesti, de la caderea in pacat pina la indumnezeire.
Prin caderea in pacat, spune autorul lor, «in noi a patruns ceva strain

de firea noastra, a patruns rautatea patimilor, care prin obisnuin^a ne-a
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clevenit a doua fire». «Rautatea s-a cuibarit ca un sarpe in casa sufle-

tului» si a devenit a doua natura. Din vraja ei omul scapa prin ajutorul

harului divin, dar omul trebuie sa fie in continuare precaut pentru ca

< si dupa botez tilharul poate sa intre (in suflet) si sa faea ceea ce

doreste».

Lupta pentru desavirsire este continua, se duce toata viata. «ln

necazuri si suferinte, in rabdare si credinta stau ascunse fagaduintele,

slava si obtinerea bunurilor ceresti, dupa cum in samin^a aruncata sub
brazda se ascunde rodul, dupa cum in planta ce rasare intre spini si in

loc mocirlos se ascunde copacul».

Fiind piatra de incercare, ispitele inalta pe cei statornici pe calea

desavirsirii si doboara pe cei mindri si sovaielnici. Chiar daca poarta
cineva stigmatele Domnului, sa nu gindeasca lucruri mari despre sine,

ci doar un lucru sa aiba in gind si sa faca : «sa iubeasca si sa lucreze

pe masura puterii ce i s-a dat».

«Omiliile duhovnicesti» au fost una din cele mai citite carti ale

antichitatii crestine. Asa se explica transmiterea lor prin patru colectii

principale si prin traduceri, incepind inca din secolul al Vl-lea. Sint

citite de asemenea si astazi atit de ortodoc§i, cit si de romano-catolici

si de protestanti.

In limba roraana, omiliile au aparut intr-o prima traducere in anul

1775, facuta de arhimandritul Filaret, cu binecuvintarea mitropolitului

Grigorie al Uhgrovlahiei. In secolul nostru, in 1919, apareau in a doua
traducere facuta de preotul profesor Cicerone Iordachescu. Cum aceste

traduceri de demult s-au epuizat, aceasta noua traducere se inscrie pe
linia intentiei inaintasilor de a inlesni cunoasterea tezaurului de traire

si gindire a primilor crestini.

Traducerea s-a facut dupa textul editat de Migne. Cuvintele din

paranteza nu se aflS in textul grecesc ; ele au fost introduse in varianta

romaneasca pentru a da mai multa cursivitate frazei.

TRADUCATORUL



INTRODUCERE

Vom incepe cu un prolog care ne va descrie impresia pe care o

face aceastd carte si deci specificul ei si apoi vom trece la analiza ei

jacuta de specialistii savanti.

Istoria crestinismului inregistreazd o schimbare mare in secolul al

IV-lea in privinta cautarii desdvirsirii creatine si a manifestdrii dra-

gostei pentru Iisus Hristos.

Martirii au facut loc acum pustnicilor, sihastrilor. Epoca martiriului

a trecut. Impdratii romani si greci erau acum crestini, iar crestinilor nu
li se mai cerea jertfa vietii lor ca mdrtuire a suprematiei lui Iisus Hristos

in existenta lor pdminteascd. «Chemarea de a-si da viata lor pentru

Hristos venea acum din pustier>. Textele puternice ale Scripturii si o

dorinta arzdtoare care se ndstea in crestini de a renunta la orice pentru

impdrdtia lui Dumnezeu, a indreptdtit pe unii teologi de astdzi sd cate-

goriseascd pe pustnicii care umpleau pustiile incepind din veacul al

IV-lea, ca «intoxicati» de dragostea lui Iisus Hristos. Se citeazd in acest

sens texte ca acela din Luca 9, 23 ori Romani 12, 1—2 si se aduc modele

ca Sfintul Antonie, ori Macarie Egipteanul, care a trait in pustia Egip-

ialui si a murit la 90 de ani 1
: «Va indemn, deci, fra^ilor, pentru indu-

rarile lui Dumnezeu, sa infatisati trupurile voastre ca pe jertfa vie,

sfinta, bine placuta lui Dumnezeu, ca inchinarea voastra cea duhovni-

ceasca. Si sa nu va potriviti cu acest veac, ci sa va schimbati prin

innoirea mintii, ca sa deosebiti care este voia lui Dumnezeu, ce este bun
si placut si desavirsit», scrie in acest sens Apostolul Neamurilor.

Crestinii primelor veacuri rdspundeau astfel la impulsul si indruma-
rea Duhului Sfint de a merge in «sdlbdticie», unde puteau creste in

desdvirsire crestind printr-o viatd de rugdciune neintreruptd si un asce-

lism aspru. Este evident greu pentru crestinii de astdzi sd inteleagd

pe acesti bdrbati si femei adust in pustie de Duhul Sfint, rupindu-se de

cei mai apropiati membri ai familiilor lor pentru a trdi nedespdrtiti de

Dumnezeu.

1. Tot acest inceput ne-a fost inspirat de «Introducerea carta si traducerii»

preotului iezuit american GEORGE A. MALOREY, intitulata «Intoxicated with God,

the fifty spiritual Homilies of Macarius*, («Dimension Books», Denville, New

—

Jersey, 1978), pe care le comentam aici, adaugindu-le invataturile stramosilor nostri.
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Calugaria si viata in pustie ridicau probleme, ale caror nuante le

descrie marele organizator al minastirilor crestine din veacul al V-lea,

Sfintul loan Casian, in cele 24 celebre Convorbiri duhovnicesti ale sale.

Pustnicii sint numiti «pelerini si profeti eshatologici», pentru cd

viata lor este o necontenitd alergare spre viata de veci, adica spre es-

haton, implinind porunca Domnului data celor ce vor sd fie ucenici

desdvirsifi ai Sdi : Cel ce vrea sa fie ucenicul Meu (adevdrat) sa se

lepede de sine, sa-si ia crucea si sa Ma urmeze (Luca 9, 23). Iar eel ce

vrea sa intimpine pe Dumnezeu in adincul sufletului sdu, trebuie sd-L

primeascd in linistea si tdcerea absolutd. Pustia le ojerd pe amindoud
si ele prefac si trupul si sufletul celui credincios din trupesti in sufle-

testi, dupd specialists Cdci inima tl ascultd in tdcere, rugdeiunea nein-

cetatd eliminind tot ce poate fi necurat. Asa experimenteazd pelerinii

prezenta si iubirea lui Dumnezeu Cel viu in ascunzisurile inimii si

mintii lor. Pentru aceasta ei se despart de lume si descoperd pe Dum-
nezeu in singurdtatea unei rugdeiuni neincetate si a unei pocdinfe aspre.

Specialism apreciazd cd nu e de mirare cd entuziasmul acestei vieti

noi ii face pe acestia nebuni pentru multi semeni ai lor : «Din tot su-

fletul doreau desdvirsirea prin Iisus Hristos. Nici un pret nu era prea

scump de pldtit. Erau mistici, cdutdtori ai lui Dumnezeu, in cel mai

adevdrat sens al cuvintului si de aceea voiau' sd renunte la tot pentru

experimentarea unei iubiri si uniri mai mari cu Dumnezeu. Plecau

intr-un nesfirsit pustiu uscat, neroditor, acesti inversunati iubitori ai

lui Hristos, acesti crestini intoxicati cu Dumnezeu. Veneau in tdcerea

si singurdtatea sdlbdticiei cu nddejdea si speranta fierbinte cd in moartea

pustiului desert li se va da viata adevdratd» 2
.

Acesta este sensul profund al acestei lucrdri.

Trecem acum la analiza ei teologicd.

\. In acest scop prezentam aid, in frumoasa traducere a P. C. P5r. prof, uni-

versitar Constants Cornifescu, una dintre cele mai citite car{i ale antichitatii cres-

tine, «Omiliile duhovnicesti* ale Slintului Macarie Egipteanul. Ele se citesc si acum
in toata cre?tinatatea, adica si de romano-catolici, si de protestanti, dar, evident,

cu precadere de ortodocsi si anume de monahi si monahii, pe linga credinciosii «cu

inima arzind de focul Duhului Sfint», dupa o expresie a acestei carti, ?i pe linga

teologii care sint inca In disputa asupra unor probleme principale puse de aceasta

Mrte de la aparitia ei, atit in ceea ce priveste cuprinsul ei oit mai ales in pri-

vinta autorului.

2. Exemplific aceasta simplu de tot. Dupa ce am mai facut-o cind am descris
plecarea Si. loan Casian de linga Constanta, amintind pur si simplu cazuri din
familia mea dupa tata, de rupere de ea a maicilor BSnescu Febronia ?i Singlitichla
fugite de nunta la minastire, din Pietrosita ?i Moroieni si apoi devenite pe rind

staretele minastirii Viforita, unde aveau sa ma indrumeze la seminar de la liceul

din Tirgoviste.
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Cercetatorii, mari specialisti s-au pus de acord In ceea ce priveste prezen-

tarea ei. Manuscrisele si tipariturile acestei opere au fost impgrtite in patru mari

colectii, la care se adauga si extrase si o colecfie mica si unele manuscrise izolate.

Ele au circulat astfel in lumea crestina, in limbile marilor Biserici ori popoare,

cca greaca fund cea originals. Constatarea identit&tii lor de cupn'ns si limba a dus

la deosebirea lor, mai Intii dupa cuprins si apoi dupa limba. Aceasta n-a dus insa

la separarea lor totala, caci ele sint amesteoate ca limba si cuprins : de pilda se

$tie ca toate manuscrisele colectiei a IV-a sint cuprinse in colectia I-a, ca unul

dintre izvoarele ei. Aceste izvoare ale colectiilor par sa aiba originea in seco-

lele XI—XII, cu unele mici exceptn pe care le vom aminti la timp (ca versiunea

siriaca de exemplu). Specialistii precizeaza pe de o parte ca numerotarea colec-

tiilor e intimplatoare si e pusa in legatura cu data descoperirii lor, iar pe de alta

parte ca vechimea lor este in general inversa fata de numarul lor. Aceasta pre-

cizare foarte relativa se datoreste multimii manuscriselor, care circulau fara indi-

catiile necesare de data si de unic autor 3
.

Exista doua exceptii in sensul bun intre aceste colectii si alegeri :

Cele 50 de Omilii care formeaza coiectia a Il-a, exceptionale, foarte bine alese

si apoi tiparite de multe ori, pe care le prezentam si noi aici in aceasta traducere

noua si extrasele prelucrate de Simeon Metafrastul dupa unele omilii ale Sf. Ma-
cane si introduse apoi de Sf. Nicodim Aghioritul (dupa care au fost traduse de
unii calugari si in limba romanS) 4

.

I. TRADITIA TEXTUALA SI EDIJULE DE AZI

1. Colecjii ?i extrase tilcuite

Colectia I-a este cea mai lunga, cuprinzind 64 de omilii si scrisori, numite

iogo? in manuscrise 3
.

Logosul I, Marea scrisaare c este cea mai lunga compozHie din intreaga opera

a lui Macarie .si este socotita foarte importanta din pricina paralelismului ei cu

micul tratat al Sf. Grigore de Nyssa, pastrat in latineste sub titlul «De insiituto

cluistiano» ; omilia nr. 40 e de asemenea o epistola, celelalte sint omilii sau cule-

geri de bucati scurte.

Colectia I-a este transmisa in totalitatea ei de doua manuscrise din secolul

al Xlll-lea ; mai vechi decit acestea sint alte doua manuscrise, care sint doua
foluri do extrase din colectie.

3. GEORGE A. MALOREY, op. cit., p. 6.

4. Pentru partea aceasta vezi Preot Cicerone Tord&chescu, «Omilii duhovni-
ce$ti», traducere din greceste (Chisinau, 1931); vezi si Vincent Desprez, Wseudo-
Macarie fSymeonJ», in «Dictionnaire de spiritualite«, p. 20—27 si 39—41 ; cf. Idem,
xPseudo-Macaire, Oeuvres spirituelles*, I, «Homelies propres a la collection Ul»,

Col. «Sources Chretiennes», no. 275, editions du cerf, Paris 1980).

5. In mentiunile pe care le facem aici excludem amanuntele, privitoare la iz-

voarele acestor colectii care ingreuiaza lectura si intereseaza numai pe teologii

specialisti ; acestia le gasesc in studiile savantilor specialisti, publicate in cartile

sau revistele ortodoxe ori eterodoxe de specialitate.

6. Pentru aceasta colectie specialistii recomanda in special pe H. Berthold,

cu scrierea «Makarios/Symeon, Reden und Briete. Die Sammlung I des Vaiicanus*
694 (B), 2 vol. (col. <Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhun-
derte* — G.C.S. — , Berlin, 1973). Se citeaza cele 64 de piese din colectia I-a, indi-

cindu-se numarul omiliei sau al loghilor, acela al paragrafului si chiar al sub-pa-
ragrafului, precedate de cifra I.
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Colectia a II-a a celor «Cincizeci de omilii duhovnicesti» 7
. Aceasta colectie,

socotita de specialist drept cea mai desavirsita, este cunoscuta in Apus din 1559 s

si foarte raspindita in Rasarit. Editia germanS din 1964 a lui H. Domes, E. Kloster-

«<ann si M. Kroeger («Die 50 geistlichen Homilien des Makarios, Berlin, 1964),

savantul iezuit a folosit opt manuscrise dintre care doua din secolele XI—XII.

Desprez precizeaza : «Dou5 alte manuscrise provin de la Athos si unul din Siria

—

Palestine. Cele mai vechi informatii privind alte doua marturii due catre Moldova

si Constantinopol» fop. cit., p. 16, nota 3). De editia germana depinde si o ediiie

mai nouS din Atena (1970). Aceasta edifie cuprnide omilii si unele logia scurte.

Colectia a lll-a ° formats din 43 de Logoi e intocmitS pe baza a trei manu-

scrise, alese dintre alte trei colectii grecesti, apartinind minastirilor de la Lavra (K),

sau Philotheon (M), de la Muntele Athos sau poate din provincii.

Piesele care lipsesc in colectia II-a (sau nu sint reprezentate decit prin

txtrase) si care formeaza douS treimi din colectia Ill-a, au fost publicate pentru

intiia oara in 1961. Sapte dintre omiliile lui Macarie, numerotate de la 51 la 57

H-au fost publicate si au fost editate in vremea noastra, unele dintre ele figurind

in colectia a Ill-a si in colectia araba» 10
.

Colectia a IV -a, formats din 26 de logoi, n-a fost editata separat, iar varian-

tele ei sint legate de colectia I-a, unde este cuprinsa in intregime.

2. Florilegii n . Asa sint numite, de specialist^ extrasele din omilii, prelucrate

de marii teologi din Evul Mediu. Ele dovedesc interesul mare pe care 1-au mani-

festat in special monahii Evului Mediu pentru aceste omilii, din care au ales pe

•cele preferate, le-au prelucrat si unele dintre ele au si fost publicate dupa inven-

tarea tiparului. Se amintesc in acest cadru, patru mici colectii, numite de apuseni

opuscule (carticele). Doua dintre ele au si fost tiparite. Opusculul I tiparit de

Pierre Poussines in 1684 si reprodus de Migne (P. G. 34, 821—841). Opusculele

II—VII (P. G. 34, 846—968), grupeaza 150 de xe<pa\a£a (capitole) din colectia a IV-a,

grupare selectivS care a fost introdusa si in Filocalie, precum am amintit mai sus.

7. A fost editatS de marele patrolog, W. Jaeger, cu titlul "The Rediscovered
Works oi Ancient Christian Literature : Gregory of Nyssa and Macarius", Leiden,

1954, p. 233—301, si apoi publicate de H. Berthold, in 1973.

8. Pentru aceasta Colectie a II-a, se recomanda astazi in special cartea pu-

blicata de H. Dorries, E. Klostermann, M. Kroeger, (Patristische Texte und Studien,
— P.T.S. — Berlin, 1964. Aceste *Cincizeci de Omilii duhovniccstir au fost editate

In colectia Migne, P.G. 34, col. 449—822! Referintele din carte au ' numSrul omiliei

si al paragrafului, precedate de cifra II.

9. Editio princeps este opera lui Jean Picot, in Editura lui Guillaume Morel
din Paris, in care s-a publicat si o traducere latineascS in acelasi timp. Ulterior

s-a publicat o alts editie greceasca la Venetia in 1770, imbunStStita in Migne, P.G.

34 amintita.

10. Pentru aceasta colectie a III-a, specialistii recomanda astazi opera marilor

patrologi : E. Klostermann si H. Berthold, «Neue Homilien des Makarius/ Symcon,

1 aus Typus III — Texte und Untersuchen zur Geschichte des altchristlichen Litera-

ture (T U) — Leipzig und Berlin, 1961. Piesele citate din aceasta colectie poartS

numarul omiliei, pe eel al paragrafului, precedate de numarul III.

11. Mac'arii Anecdota. Seven Unpuplished Homilies of Macarius, editate de

G. L. Marriott (Harvard Theological Studies (5), Cambridge Mass., 1918, citate, ele

sint precedate de litera H si au fost gasite in doua manuscrise si puse in conti-

nuarea celor Cincizeci de Omilii, desi nu au nici o legaturS cu ele. Doua dintre

ele sint autentice si specialistii cer sa fie publicate impreuna cu cele de aceeasi

calitate (in colectia II-a sau a III-a).
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Se mai amintesc o culegere de 44 capitole din seria I-a §i alta de 24 Omilii,

Jiumita «colectie-mozaic».

S-au mai gasit si uncle omilii transmise izolat fie sub numele de Macarie,

fie sub acela de Simeon al Mesopotamiei, ori printre operele Sf. Vasile, ale lui

Evagrie, Efrem ori Marcu Pustnicul. Ele sint categorisite ca piese neautentice,

fiindca nu au caracterul de omilii duhovnicesti printre care au circulat in lumea

cresting.

3. Un capitol important al istoriei omiliilor duhovnicesti il formeaza cele

traduse, cu denumirea de versiuni vechi. in aceasta categorie avem opt capilole

de omilii traduse, dar netiparite imlpinite cu acel al noualea de omilii traduse si

Update ; le vom aminti pe scurt :
12

a. Siriaca. Este foarte scurta, cuprinzind numai sapte «omilii» si saptesprezece

epistole, dintre care opt sint socotite neautentice. Cea dintii omilie este o prc-

scurtare a «Marei Epistole» si prima «epistola» : «Epistola catre fiii sai». Acest

manuscris siriac este din veacul al Vl-lea, datat din 534. Al doilea manuscris din

Sinai cuprinde o colectie apropiata de cea araba (TV) si dateaza din secolul

al X lea.

Se amintesc la acest capitol omiliile 19 si 3 din colectia a Il-a, cuprinsc in

Asceticon-ul siriac al staretului Isaia, ca Logoi I si III.

b. Copta. E numita Virfuf/Ie lui Macarie si cuprinde o forma prescut'tata a

Epistolei ad Filios ?i numai paragrafele 2 si 3 din omilia XXXI il-a din colectia

a II -a.

c. Araba. In araba a fost tradusa colectia a IV-a inainte de 1055 de mclchiti.

Iar coptii au pastrat in araba o colectie importanta pierduta, in greceste (TV),

impartita In omilii, tratate scurte si intrebari si raspunsuri din colectiile I-a, a Il-a

Si a Ill-a datind din secolul al IX-lea, in sase manuscrise.

d. Patericul armenesc intitulat «Sfaturile Sfinfilor Parinti» cuprinde mai multe

fragmente ale lui Pseudo—Macarie. Capitolul 16 din opusculul II (De perfect/one)

se gaseste in armeana printre operele Sf. Nil.

e. Georgians.. Trei culegeri atribuite Sf. Macarie exista In georgiana, pe linga

colectia a IV-a tradusa din greceste de Sf. Eutimie Aghioritul Inainte de 1028,

pastrata in trei manuscrise. Se mai amintesc inca patru fragmente traduse din arab5.

f. Latina. Franciscanul AngeJo Claseno (f 1377) a tradus «Opusculele» si «Marea

Epistola», care s-au raspindit astfel in Italia Centrala, dar n-au fost tipSrite.

g. Etiopiana. O colectie minastireasca etiopiana atribuie lui Macarie a Il-a

Epistola din georgiana (sec. XVII) si lui «Petru, Parintele Staretului Efrem», dcbutul

omiliei 53 (din apendicele colectiei a Il-a — sec. al XVlII-lea).

h. Slave. Specialistii au inregistrat unsprezece manuscrise cu traduceri din

colectia a Il-a In limba rusa intre secolele XVI—XIX ; la acestea se adauga alte

omilii apartinind aceleiasi colectii si o culegere neidentificata. Un manuscris din

Colectia a III-a a fost folosit de asemenea in Rusia Intre 1891 ?i 1900.

4. Traduceri tiparite 13
. Acest capitol se refera numai la cele 50 de omilii

(Colectia a Il-a) si la florilegii si cuprinde, dupa specialist, cinci categorii de limbi

in care au fost traduse din greceste cele 50 de omilii duhovnicesti :

a. In latineste traducerea lui Jean Picus in 1559, a fost reeditata separat de

?ase ori pina In 1843. Toate editiile grecesti publicate In Apus au fost insotite

de aceasta traducere In limba latina, sau de aceea a lui Palthenius.

12. Vincent Desprez, *Dietionnaire spiritueh, op. cit., p. 18.

13. Idem, *Pseudo-Macaire...*, p. 19—20.



12 INTRODUCERE

b. In ruse$te s-au publicat cincisprezece editii complete sau partiale ale celor

cincizeci de omilii intre 1627 si 1907. aPaisie Velicikovskii» (1722—1794), citim

In Introducerea vol. I din noua Filocalie engleza, publicate de G. Palmer, Philip

Sherrard si Episcopul Kallistos Ware in 1977, «un calugar care a vizitat Muntele

Athos si apoi s-a stabilit definitiv in Moldova, a tradus eel dintii o selectfe de-

texte in slavoneste si le-a publicat cu titlul de «Filocalia» la Moscova in 1793 si

apoi s-au tiparit din nou la Moscova in 1822. Au urmat traducerea lui Ignatie-

Briansaninov (1807—1867), publicata in 1857 si seriile lui Teofan Reclusul, tiparite

Si retiparite in 1877, 1883, 1885, 1905 si 1913. Inca din vremea lui Paisie Velicikovskii

au inceput sa apara prin minastirile din Moldova manuscrise cu texte din opera

Si. Macarie» 1'\ «Filocaliile rusesti», precizeaza specialistii, cuprind «o sistematizare-

a ideilor lui Macarie», fara indoiala un florilegiu. Opusculele au cunoscut de ase-

menea doua traduceri partiale (cf. C. Kern, «Les traductions russes des textes pa-

tristiques» — Chevetogne, 1957, p. 39 si 48. V. Vincent Desprez, «Dictionnaire spi-

rituel», op. cit., p. 22).

c. In Europa occidentals, au aparut de la 1690 pina la 1913 (in a doua editfe-

a bibliotecii «der Kirchenvater», de D. Stiefenhofer) ; trei olandeze, de la 1580

la 1788 ; sapte englezesti, de la 1721 la 1974 (ed. J. Mason, Willitz, Statele Unite),

prima belgiana (Cornelius Kiel, tiparita la Anvers* 1580), dupa care au urmat altele.

d. In araba a aparut o traducere din limba engleza, tiparita la Londra In 1846.

Se amintesc numeroasele copii grecesti (22) si in alte limbi, care depind de

cele tiparite ; ele dau marturie despre pasiunea cu care au fost primite omiliile du-

hovnicesti de calugarii ortodocsi de diferite nationalitati 13
.

5. Analiza sumara a colecfiilor arata ca, colectia a H-a foloseste denumirea de-

omilii, pe cind celelalte pe aceea de logoi. Colectia arabo-copta face deosebirea

intre cuvintari sau omilii (predici), intrebari si raspunsuri (dialoguri) si cuvintari

scurte (TV). Aceste omilii sint asemanatoare cu catehezele pahomiene si cu con-

vorbirile lui Casian.

Colectia a H-a a avut la dispozitie pe a Ill-a ?i pe a IV-a, pe lingS una necu-

noscuta si bucati izolate j a ales textele §i parti din omilii pentru a forma altele

citeodata ; dar, in general, a pastrat textele aflate.

Aceste omilii arata experienta unui mediu ascetic puternic, asa cum o arata

si intrebarile ucenicilor si o invatStura profund duhovniceasca. Repetitiile si ne-

glijarea frecventa a formei literare arata trairea vietii duhovnice?ti descrisa la

inceputul ei.

Asa cum sint constituite colectiile sint socotite ca pleacS din epoca de re-

nastefe bizantina (secolele V—VI) pentru ca sa se organizeze in secolele XI—XII.

In ce priveste locurile na§terii si circulatiei lor, se §tie ca manuscrisul eel mai

vechi pastrat e eel siriac, iar cele mai numeroase sint cele grecesti 16
.

14. Idem, <Dictionnafre spiritueh, op. cit., p. 22—23; Dr. Dionys Stie-
fenhofer, *Des heiligen Makarius des Agypters iilnlzig geistliche Homilien aus
ctem griechischen iibersetzt*, (Kempten & Miinchen, 1931), p. XXVII—XVIII.

15. A se vedea asupra acestui paragraf, Vincent Desprez, «Pseudo-

Macaire...», p. 16, nota 3 si John Meyendorff, Messalianism or Anti-Messalia-

nism. A Fresh Look at the «Macarian Problem.', extras din douS volume omagiale

in cinstea prof. Johannes Quasten (Ashendorff, Milnster-Westf.), p. 505—586, nota

6, cu lista studiilor scrise in ruseste asupra lui Macarie.
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II. AUTORUL

1. Mica intioduceie generala. Incep acest articol cu o marturisire. Aceea a

tristetei cu care am scris si inceputul vietii Sflntului Casian, a carui nastere e

fixata de mine la Roma la 29 februarie (intr-un an bisect deci), pentru ca, gratie

unei intelepciuni aproape supraomenesti invatatul Parvan sa traga alte concluzii

din denumirile de «muntele» Casian, «piatra» Casian, «pajistea» Casian, «satul»

Casian si «pestera» Casian, care se afla la 46 de kilometri nord de Constanta §i

anume ca acest organizator al monahismului apusean si mare prieten al Sfintilor

loan Hristostom §i Leon eel Mare, s-a nascut in Dobrogea si nu la Roma §i astfel

am parasit o traditie bisericeasca de un mileniu si jumatate, impreuna cu Invatatul

iezuit Marrou §i cu vestitul rector al universitatii din Cambridge, care au pe-

trecut luni de zile in nordul Constantei pentru precizarea acestei noutati ?tiin-

tifice Schimbarea unei date pastrata cu sfintenie de o traditie milenara ?i con-

sfintita de Mineiul pe februarie nu-mi convenea nici mie si am primit-o cu indoiala,

dar am primit-o. Puterea adevarului a biruit aceasta indoiala.

In 1931 am trecut prin aceea?i cumpana a autoritatii traditiei de o parte si

a adevarului de alta parte. L-am cautat si 1-am cercetat, cu dragostea si cu res-

pectul cuvenit celui ce facuse parte din juriul examenului meu de profesor la

Universitatea din Bucure$ti, pe veneratul profesor Preot Cicerone Iordachescu, la

doispreze ani de la aparifia nepretuitului volum cu cele Cincizeci de Omilii duhov-

nicesti. I-am cerut, adica, parerea despre autorul lor, fiindca in introducere scrisese

ca problema autorului nu-1 interesa. «Daca discutia critica. a textului omiliilor

duhovnicesti, cu privire la autenticitatea lor si la alte chestiuni formale nu ne

intereseaza aici, raminind liberi savantii sa discute cine este autorul, dupa indicii

interne si externe din text, continutul lor insa ne este de mare pret. Ele au fost

opera nemuritoare a unui autor — un Macarie...». Pe acest Macarie 11 identificase

Parintele Prof. Iordachescu ca Macarie Egipteanul, asa cum reiesea de pe coperta,

dar mai putin din text. L-am intrebat spre ce parte inclina mai mult si mi-a ras-

puns : «Mai mult spre traditie ca pina acum ; dar savantii nu ma mai lasa si nu

mai am incotro».

In aceeasi situate m-am gasit eu acum. Savantii specialisti, care s-au ocupat

de problema autorului pina astazi ingroasa din ce in ce mai mult numarul celor

care au renuntat la ideea ca Omiliile duhovnicesti ar fi ale aceluia?i Macarie,

caruia Ghenadie nu-i atribuia decit «Epistola catre fiii sai» 17
.

In prima jumatate a veacului acesta, eei care au recunoscut cS Sfintul Casian

nu s-a riascut la Roma, impotriva unei traditii §i a unor scripte milenare, au fost

unii apuseni, desi nu le convenea ; in aceasta a doua jumatate a acestui veac, cei

care recunosc in scris ca nu e sigur ca Sfintul Macarie Egipteanul e autorul

acestor «Omilii duhovnicesti» sintem noi unii dintre ortodoesi (Rectorul Jean Me-

yendorff, Episcopul Kalistos Ware si cu mine, care ne-am ocupat de aceasta pro-

blems), desi nu ne convine aceasta pozitie contrara unei traditii milenare, de ase-

menea ?i inca intretinuta de unii ortodoesi, pornind mai ales de la «parafraza Sfin-

tului Simeon Metafrastul a celor 50 de cuvinte ale Sflntului Macarie Egipteanul".

Caci vazind consensul unanim al celor ce s-au ocupat astazi de autorul lor,

dind solutie negativa traditiei ne-am gindit ca a ne inchina unei traditii care se

17. v.. Vincent Desprez, «Pseudo-Macaire...», p. 26—31.
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opune inca de pe acum unui adevar generalizat la apuseni si fSra prestanta la

ortodoc$i, cititorii ortodocsi de mtine, cind adevarul generalizat si la ortodocsi se

va fi impus definitiv, se vor intreba de ce nu 1-am studiat mai adinc si de ce

nu 1-am sustinut in stadiul de acum, asa cum am facut in cazul Sfintului Casian.

Vom lua ca temei ultimele carti aparute in problema Omiliilor duhovnicesti,

care au ca autori pe cei citati deja ?i anume pe calugSrul romano-catolic Vincent

Desprez si pe D-na Mariette Canivet.

2. Incepind capitolul despre «autor si mediul sau» cu paragraful : 1. *Date

ale tradifiei scrise* din volumul I al «Operelor duhovnicesti ale lui PseudoMa-
carie...», Vincent Desprez scrie : «Traditia manuscrisa ofcra date divergente. Toate
manuscrisele marilor colectii grece^ti si majoritatea versiunilor (alte traduceri),

atribuiesc opera pseudo-macariana calugarului Macarie din Egipt, mort catre 390,

intemeietorului Schitului din Nord si magistru al lui Evagrie. Dar aceasta atri-

buire ridica greutati, caci singura opera literara cunoscuta a lui Macarie Egipteanul

este «Epistola catre fiii sai», care este straina de acest corp. Mediul ascetic al

Omiliilor nu este eel pe care-1 fac cunoscut «Apoftegmele» (cuvintele de invata-

tura) si izvoarele aparente, ele deosebindu-se la Sf. Macarie (Originea apoftegme-

lor sale este insa sigura, asa cum au demonstrat speciali$tii») 1B
.

Cercetatorii au facut toate eforturile pentru descoperirea adevaratului autor

dupa traditie, cercetind diferitele nume pe care le poarta numeroasele colectii de

Omilii. S-a constatat ca o culegere mai mica este semnata de un anume Simeon

;

acelasi nume il poarta traducerea araba, insemnata de specialist! cu literele TV.

O alts traducere araba pastrata la Vatican («Vaticanus arabicus 80») este prece-

data de «Viata Sfintului Simeon Stilpnicul eel Batrinn, cu mentiunea generala

«Cartea Sfintului Simeon Stllpnicul» ; dar multe bucati incep cu numele de Simeon,

on «Simeon Ascetul», care insemsa pe atunci «Staretul». Speciali?tii sint de parere

ca trebuie sa preferam numele de Simeon ori de Simeon Ascetul. Colectia-mozaica

«Nu» si «Litera H 51», ambcle grece?ti, poarta tot numele de Simeon; iar manu-
scrisul M, mai vechi de asemenea in adresa : aSimeon (catre) fratii uniti cu inima»,

care este mai dezvoltatS in manuscrisul D astfel : «A doua epistola a aceluia?i

calugar dumnezeiesc, Parintele Macarie, catre abatele Simeon, ascet al Siriei ?i

celorlalti frati, care sint cu el, Macarie, fratilor prea iubiti §i uniti cu inima...».

Aici Macarie este autorul si Simeon primitorul, — ceea ce poate fi, de asemenea

opera copistilor. Un «logos» despre iesirea sufletelor din trupuri este atribuit lui

"Simeon din Mesopotamia" ,• dar acest logos nu este socotit ca fScInd parte din

operele macariene. O importanta mai mare se da titlului de «ascet» amintit mai

sus, ca fiind caracteristic scrierilor macariene, dupa iezuitul Desprez.

Eliminind ipoteza Sfintului Macarie ca autor, pentru motive pe care le vom
vedea mai departe, categoria marilor cercetatori actuali ai problemei explica ast-

fel alegerea Sfintului Macarie ca autor. Cartea a fost anonima, fiind implicata in

mesalianism ?i autorul ei a fost numit dupa moarte «o p.a'x.apio':* — «fericitul». La

fel a fost numit autorul «Cartii treptelorn siriaca, ramasa fara nume, din acelea$i

motive de banuiala. Dar mai tirziu anonimatul a fost inlocuit de un nume, ins3

de un nume stralucit ca acela al Sf. Macarie, ori Pseudo-Dionisie Areopagitul etc.

Cercetatorii vor insista asupra acestui fapt in cele ce urmeaza.

18. Unica opera literara atribuitS Sf. Macarie este <Epistola c&tre iiii sdi». A
se vedea, Gennadius, De viris ilustribus, X, (Migne, P.L. 58, 1065).



INTRODUCERE IS

3. In paragraful *date interne* se expune situatia autorului pe care o descriU:

omiliile si din care reiese clar ca nu este Macarie Egipteanul.

Astfel, locul de origine nu poate fi Egiptul, caci datele geografice §i cultu-

rale indrumeaza pe cititor spre alte meleaguri. Unicul fluviu numit nu e Nihil, ci

Eufratul, pe care-1 descrie ca amintind ingheturile fluviale in regiunile nordice pe-

care le cunoaste. Deci ne afiam din acest punct de vedere in Siria, Mesopotamia,

sau In Mesopotamia de Jos daca tinem seama de descrierea sistemelor de irigatie

dintr-o omilie. Omiliile mai amintesc starea de razboi dintre persi si gotf ?i inva-

ziile facute de indieni si sarasini. Vorbirea autorului cuprinde si unele aramaisme

sau semitisme indicate de Desprez pe larg.

Univcrsul religios al autorului este de asemenea aproape de lumea siriana-

si nu de Egipt. El vorbeste despre misiunile crestine din India j citeaza dintr-un

text biblic numit occidental, tradus in latineste si siriaca si din Diatessaron si

foloseste apocrife si puncte de invatatura siriana. Omiliile mai arata ca, compara-

rea Sfintului Duh cu o mama din unele omilii e de origine siriaca, in care Duhul

e de genul feminin si de asemenea simboalele Lui.

Dupa aceste demonstrate se arata §i unele relatii ale Omiliilor cu Asia Mica
sau cu «Siria, vecina cu Antiohia». Autorul vorbeste in greceste, dar ca un cetatean.

roman, care poate a slujit in armata sau administratia imperiala.

Se aminteste de imparatia lui Hristos, ca aceea a Bizantului.

Legatura cu lumea religioasa siriana nu este exclusiva, hristologia §i exegeza-

intinzindu-se in directia Asiei Mici, ca si monahismul Sfintului Vasile si misticis-

mul Sf. Grigorie de Nyssa. Puternice influente s-au exersat prin Diadoh, «Viata

lui Hypatios*, «Logoi», Abatelui Isaia si opera St. Casian si «Cartea treptelor»-

deci iarasi in directia Asiei Mici si a Mediteranei, incheie Desprez, demonstrind.

prin aceasta ca nu Sf. Macarie Egipteanul a fost autorul Omiliilor duhovnicesti, ci

alt monah.

In Introducerea cartii sale citata, iezuitul american George A. Maborey scrie

(in p. 3—5) dupa ce aminteste pe alti doi autori cu numele de Macarie (Macarius

Magnes de pe la 400, episcopul Magnesiei si autor a cinci volume ale lucrarii

«Apocritiens» si Macarie Alexandrinul (pe la 295—394) din pustia Nitriei) : «Dar

un Macarie mai insemnat e amintit de Palladius si Rufin, faimosul Macarie Egiptea-

nul. Acest Macarie s-a nascut in Egiptul de Sus si a intrat in pustia Skitului la

virsta de 30 de ani. A trait ca ermit 60 de ani si a fost daruit cu o inclinare duhov-

niceasca neobisnuita, cu discernamint si darul vindecarii si al profetiei. A fost

exilat de arieni la batrinete intr-o insula a Nilului §i a murit la scurt timp dupa-

ce a fost eliberat si s-a intors la Skit». Manuscrisele de mai tirziu ii atribuiesc un
numar de scrieri, care cuprind : cuvinte, rugaciuni, omilii si tratate.

Dar cercetarile moderne au aratat ca aceasta opera §i alte lucrSri nu tre-

buiesc atribuite lui Macarie al Egiptului. Aceasta atribuire lui Macarie al Egiptu-

lui a fost pentru prima oara pusa in discutie in secolul al XlX-lea de un calugar

de la Muntele Athos, Neopgytes Kavsokalivites, care le-a atribuit unui oarecare

Simeon, membru al grupului eretic de asceti numiti mesalieni.

Cercetarile moderne au dat la iveala manuscrise noi, care cuprind nu numai

traditionalele Omilii, ci si alte omilii, cuvinte si epistole, evident toate scrise de

acelnsi autor. Ele erau inrudite cu grupul macan'an. Din pricina cS unele dintre

aceste manuscrise atribuiesc autoritatea lor unui oarecare Simeon, (Savantul) H.

Dbrries a purees la atribuirea intregului grup macarian unui oarecare necunoscut

Simeon, din Mesopotamia. (Dar nu toti autorii sint de acord cu aceasta teza).
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Cine este atunci Macarie, autorul celor Cinelzeci de Omilii duhovnice$ti ?

Invatatii inca mai sustin ca acesta este un autor necunoscut. Numele de «Ma-

carie» poate sa arate, In greceste, sensul de «fericit» ([laxaptoi), pe care ucenicii

acestui autor il priveau ca pe un «fericit» si, cu timpul, acest nume a fost atri-

buit unui «anume fericit», Macarie al Egiptului.

Dupa evidenta launtrica a Omiliilor si dupa care au cunoscut monasticismul

«giptean, unii dintre vechii invatati, il socoteau un locuitor al Egiptului. Dar cu-

nostintele mai recente au descris pe autorul Omiliilor ca pe unul care a trait in

nord-estul Siriei si la mijlocul veacului al IV-lea. Autorul aminteste razboiul din-

tre romani si persi si dintre romani si goti. Se mentioneaza si invazia indienilor si

saracinilor. E folosita metoda sirienilor de a numi lunile anului. Se amintesc si

persecutiile recente pentru credinta. Exista si o familiaritate cu cetatile meditera-

neene si cu institutiile care existau in imperiul de mai tirziu. Autorul scrie in

greceste, ca limba materna, dar apar si idiomurile siriac si latin. Se serveste de

fraze si imagihi, care apar in literatura siriaca timpurie. Tipul practicilor ascetice,

pe care le aminteste, erau comune in lumea siriaca.

Dar argumentele cele mai convingatoare in favoarea plasarii autorului in

Nord-Estul Siriei mai curind decit in Egipt vin de la asemanarea unor oarecari

idei aflate in Omilii cu propozitiile acelea condamnate de Sinoadele si conci-

liiie din secolul al IV-lea si al V-lea, ca si din relatiile gasite intre Marea Epis-

tola si De instituto christiano, a Sf. Grigore de Nyssa. Autorul arata ca : «este un
conducator al calugarilor care vin la el cu increderea ca ei pot sa-i puna intre-

bari asupra unor chestiuni de viata duhovniceasca. De aceea el era o persoana

influenta, bine versat in Scriptura si in invatatura Parintilor pustiei, o persoana

care a calatorit mult si era de o cultura profunda» 19
.

4. Mesalianismul. Ceea ce a fortat o pleiada de invatati teologi sa se pro-

nunte categoric impotriva Sfintului Macarie ca autor al «Omiliilor duhovnicesti»

a fost insa descoperirea invataturilor gresite «mesalianiste», condamnate de mai

multe ori si ehiar de un sinod ecumenic.

MesaliaHismul excludea posibilitatea unui asemenea pacat mare la Sfintul

Macarie.

Pentru a gresi mai putin, ne vom orienta dupa studiul unui teolog ortodox

celebru astazi, Jean Meyendorff, Decanul Institutului de Teologie Ortodoxa "Sfin-

tul Vladimir» din New York, publicat in 1970, in Estfalia. (Insa dupa ce le vom
descrie si vom arata cum au fost privite de autoritatea sinodala ortodoxa la apa-

ritie) 20
.

Localizarea cartii noastre in Siria-Mesopotamia sau Asia Mica e destul de recenta

$i a avut inceputul, asa cum am amintit, in descoperirea din 1920 facuta de «abatele

L. Villecourt a asemanarii izbitoare dintre textele macariene si unele propozitii me-

saliene condamnate de mai multe sinoade, mai ales intre 390 si 431 ». Descrierea

19. A se citi pentru a se cunoaste gindirea si viata Sfintului Macarie Egip-
teanul, de pilda, Patericul tiparit (a treia oara) la Rimnicul-Vilcea, in tiparul Epis-
copiei, in 1930, paginile 130—142, care evidentiaza nuante deosebitoare de Omilii,

dar fiind asemanatoare cu Epistola citata mai sus. Antoine Guillaumont a studiat
chestiunea »poftegmelor Sf. Macarie in «Lc probleme des deux Macaire dans les

"Apophtegmata Patrum* din revista «Irenikon», tomul XLVIII (1975) nr. 1, p. 41

—

59, numele Macarie fiind al celor cinci calugari din Nordul Egiptului.

20. Pentru paginile urmatoare a se vedea V. Desprez, op. cit., p. 33—55.
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mesalianismuiui, o coidplet3m,''tirt'^p£'-Des|frez;i'fiijad^4iB!^;piwiSHpusi:'CUiiotcttfi^.

Este utifliele dat de slriehi «cfelor ;care se roagaV, tradus in grece?tp prin ^eiilStai

— evhiti» pa o poreclfi a 'ascetilor, a fcaron praciica se rezuma In -rtigSciUne, .cu

excbuderea, postalui si anuncii, In ^teptarea) Sftntnlui Duh !?i a desSvir^idi mgi-
ciunii, tagaduind , orice eficacitarte *.:TataelDrv' adiefi Batezului si BuharistieL. Pentru

ei, un diavol era unit «$ubstantial» cu fiecare onvde la nattere. Ca un brici, Bo-

tezul rAdeabine greselile f8cute,>dar nu putea ;sa smulgS sisaSatcinile lor, patimile.

Dimpotrivfi, nigSciiinea intensS " ?i iconfinua izgonea demohul^si obiinea venirea

Sfintului Duh cu lipsa de patimi.

De acum asceza nu mar era de. folosr greselile morale deveneatt nevinovate,

fiind cqbAs& fSrS de patimi. .Tainele isi ierarhia ira mai erau ttecesare, Mhii-mesa-

iieni crezlnd c3 Biserica poate fi/parisitfi; mincbsa^ifji^-Sattirtul fals erafi obis-

nuite la ei. (Cele expiree aici sin* bazate pe .documentele ; acuzalorti • 51 aniline de

la generatia a doua de acuzatbri). A fost o miscare c^Beaiajuhs. plna in Arme-
nia, Pamfilia §i tycaonia, Capadociaf Egipt $i Cartagina.

: Biserica a> reactionat,' ;cum am amintit mai sus. Mesalianismul a fost candam-

nat. la; Side In: Lycaonia de un sinod de numal 25 deiepiscapi, prezidat de priete-

nul ?i ucenicul Sf. ^fasile ..Amfilochie din Iconium ; apoi de un sinod prezidatide

Flavian al Antiohiei, asistat de trei episcbpfciilia propunerea W Amfilochie din Side

si de Valerian al Iconium-ului, sjnodul ecumenic= din Etes (*31)'a laprobat epistdla

acuzatoftfe a lui Sisinnios din Pamfilia si a anatematizat uhele capitole. (xtipalaia)

extrase 1

' din: «Cartea -asaetic&» a mesaliehite>r ^Asceticon), Acuzatiile s*au' jcbntinuat

catre455-T-460 in Cezareea Capadoehiei, prin Siria In sec. al YlH-lea" jjd la Cotisfan-

tinopol plnS In sec. XI $i XIE

Iezuitul Vincent Desprez prezinta situatia Intr,un mod grav, aratind ca acu-

zatorii amintitf r-. Tebdoret, preotul Timotei din> Constantinopol si Sf. Damaschin
—r nu dau nici posibilitate de usurare a; alitor sentiate ^siriadale; «Listele lui

Timotei 51 mai ales ale lui loan Damaschin, prezintS aseman&ri de litera ori de
sens, cu textele pseudq-raacartene. Sase- prppojBitji alej lui 1 loan Danwschin tepincid

literaifocn pasaje tmprumutata de la cincj Omilii ; toate proporitiikr> 3uf ' Ioa"n :Ba-

maschinul, afarJL de a patra, : amlntesc te.xtele '•• macaffene, ehtar-\dS6tt unele dirttre

eie slRiplifici sau strici 'scrtsfll* textelor.

Propoztyiile 1, 4, 6—8 si 11 ale listei lui Timotei vizeaza de asemenea Omi-
liile. Concliizia este deci prpbabilitatea' prifl care,^dorpul pseude-raacarian, tot sau In

parte, este identic cu «Carteg asc,etic5» sail ;«AsceJ/cQnril*,
s
ppygixuait ia' Efes ji'deja

vizal .la Constantinopol^ 'Ca uViaare s-a identiiicat Simeon din colecj^a a ty-aara-
ba, cu unul dintre cei patru sefi mesalieni, care a fo^fnurait Simeon, din iMesopOr
tarriia si pe nuraele «Sruia apar -azi tmeJe difttre colectiile- ^mlimor' dflhbvntcesti.

Nici ,^n lumea. bizantinS ,n-a fost trecuta.tu y^derea manifestarea' mesalianS a unor

texte ale Omiliilor. Desprez aminte$te n°*a d^ la aflrsitul 'se«/ al XIH'lea sau

,

-1jb«

ceputul celui de al XlV-lea a unui cititor al manuserisuitti eolectiei Ira «Athe»»ert-

sis Graeiius 423»?i pe cea din see.' tfl XVIII-lea a lui Neotlt KaVsokalyvit-iS, im-

potriva originei niacari^ne^ Se poate crede c4 raritatea ' manusctiselbf In fiecare

colectie s-ar datdra mai ales acestei influente. Golectia a H-a a celor Ctncizeei de
Qmiliia eliminat ins5 pSrtile polemice rsi # retinal pe cefle felosttoare _ta dezvol-

21. fFfimis notiS, «a extra's, cu tltiul ^Msssaliemism or anti-mess&llanidmt,
itrsh look at the ^Maearitm Probfem», arttcol omagial, petitnt omagierea lui 'JBtiann
Ouastehv In donl woiuiie,

' edittrte !de :
' Patrick QraBfield ^ Josef A. Jungmann, in

editura Aschendorff, Miinster, Westf., p» '565^-590.

t — SfJntul Macarie
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tarea duhovniceascS; acetesi lucru baa s-a Intik&ttLat -en Opusculele. Colectia. a

lV-a arabo-coptS, s-a pastrat neatinsa, fund atribuitS Sfintului Simeon Sttlpnicul.

Cazul lui Simeon preeinta deci, scale mai departe Desprez, unele analogii cu acela

al lui Evagrie, alt autor condamnat de sinoade anti-origeniste. Dopa cum unele

scrieri ale lui Evagrie (ca De oratione) u-au suipravietuit in greceste, decit sub pa-

tronajul Sf. Nil, iar acele Kephalaia Gnostica, sprierea sa cea mai originals si mai

discutabila, nu ne rSmlne decit in siriaca §i in aramaicii, tot asa si scrierile lui

Simeon n-au subsistat in greceste decit mnltumita prptectiei lui Macane Egipteanul

§i n-avem un ecou al numelui s5u decit prin versiunea araba.

Mesalianismul a dat nastere la unele discutii vii care s-au manifestat mai

putin in Marea EpistolS si p»ai mult In Omilia LH-a din prima colectie, care vor-

beste despre persecutii si precizeazS unele rezerve *at& de ierarhia biserieeasea 22
.

Vincent Desprez face si o lists a deosebirilor dintre mesalienii adevSrati, dupa

Asceticonul — m&rturisirea lor de credintS, care a lost crutata de o parte de gre-

selile acelora si dupa invataturile lui Simeon-Macarie : Sinodul de la 431 a re-

aminUt refuzul muncii, somnolenta $i tulburarea rug&dunii, asigurarea acelei «apa-

tbeia» deplinS de prezenta Duhului Sfint, care nu se afU In lista extrasa din As-

ceticon. Deci acesta osindea iar&si pe cei dsinditi de sentintele, de la Side si Con-

stantinapol.De asemenea n-a fost lnsusit& necesitatea unei ' experiente sensibile a

Sfintralui Duh si nu se stie dacS Asceticonul aproha criticile aduse ierarhiei si

TaineloTi Ca unnare, Vincent Desprez trage urmfitoarele concluzii privitoare la

Pseudo-Macarie ?i opera sa : «1. Cel putin o parte a operei lui Pseudo-Macafie

a fost cenzuratfi la Efes in 431, cu indicapa «Car^i ascetice» a mesalienilor. 2.

Autorul se numea'poat'e Simeon; el a activat poate tntre 380—390 si 430. ll vom
numi Macarie-Simeon san numai Macarie, ca si tradttia greacS. 3. Autorul avea o

pozitie moderate $i moderatoare in slnul miscSrii mesaliene in sens larg, asa cum
lasa sa se intrevadfi izvoarele» B. <E bine sS precizfim de pe acum cS principalul

22. V. Desprez, op. cit., p.) 38; cu unele date Mbliografice pe care le mS-
rim: L. Vilecoort, *La date et 1'origine des *Hometies Spirltuetles*, attributes

a MacaUd *Comptes-iendus ties sessions de lAcademie des inscriptions et Belles-

lettres*, 1920, p. 250—258; G. Bareilles, arte. «EuMches, D.T,C, t. 5, 1913, c,

k 1454/1465, I. Hausherr, <L'erreur londamentale et la logique du Messalianis-

me», in «Orientalia Christiana Periodica», 1935, p. 328—360. Peniru Colec\ia I-a

:

Makarios-Symeon, Reden und Briefe, «Die Sammlung I des Vaticanus Graecus 694»
(B), editate de H. Eerthold, 2 vol., coL *Die Griechisehen Christlichen Schrittstel-

let der ersten Jahrhunderte* (Berlin si Leipzig), 1973. Penfm colecfia If-a : *Die 50
Geistllchen Homilien des MaJcarios*, editate de H. Dorries, E. Klostermann
Si M. KTroeger (Berlin, 1964).

Penttu cblectia Ul-a, *Neue Homilien des MakariusJSymeon I aus Typus lll>.

editate de E. Klostermann si H. Berthold, (Berlin, 1961).. .

J. Griboinont, «Le dossier des origines du Messalianfsme», In «Epektasus»
Melange patfistique offerts au Cardinal Jean Danielou in «Orientalia Christiana Pe-
riodica* (Paris, 1972, p. 611—625).

W. Jaeger, "Two Rediscovered Works of Ancient Christian Literatur : Gre-
gory ed Nyssa and Macarius" (Leiden, 1954).

L. Bouyer, cLa spiritualite du Npuveau Testament et des Peres* (Paris, 1950,

p. 444—456).
23. V. D e s p r e z deosebeste Wei asemenea etape: Prima este cunoscutS prin

mSrturia lui Epifanie (Panarion, 80, Migne, P.G. 42, col. 756—764), care descrie

pe entuziastii schimbStori nestabili 51 prin unele probleme ridicate de Sfintii Vasile
eel, -Mare si Grigore de Nyssa. A doua etap5 este cunoscutS prin' T e o d o r e t si

Xi m o t e i, pe care ii vom mai aminti, iar a treia prin Sf. loam Damaschinul.
Vincent Desprez, op. cit., p. 40—441.
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cohtfncitbrr al' mesafienHor1 se numea Adelphios,' dar pentru cS Simeon a avut o

activitate publics cunoscutS, a fost preferat numele lui ea autor anonim, Inlocuit

apoi de Macarie, precnm vom vedea).: :'•
5. Specialism dau o insemnState deosebit8 tela\iilor autorului Omiliilor du-

hovnicesti cu capodochienn: Ei demonstreaza influenta puternica pe. care a avut-o

Sf. Vditie eel Mare In aceasta problems, v&zindln caltigari, nu pe cei care trSiau in

virginitate sau> castitate, in sarScie si lepSdare de toate bHiiurffle pSmtntesti, ci pe

toti crestinii, care traiesc to supttnerea la poruncile dumnezeiesti,' adunarile lor in

fata altarului si in viata de toate zrtele fiind adevSrate chihovil In care dragostea

de Dumnezeu se manifests in fiecare clips in dragostea de semenul sim.de orice

nationalitate $i religie.< Daca Macarie vede in asceti ' niste fratl izolati la margi-

ne'a comanitatilor, el nu face deosebirea intre ei -si ceilalti crestini, <iac5 totf pS-

zesc poruncile lui Dumnezeu. Este evident ca Maca'rie stie cfi, constiinta ascetului

despre rSu si despre lupta intre bine si jrau care se dS in sufletul paiului « mai

vie. Dar Sfintul yasile -era, mai atent la activjtatea religioasSv fapticS, decit la

sentimentul.de dragoste. De aceea el exprimS toate virtutije mari, crestine printr-un

cuvint di» N»ul Testament* «plin5tate«, pe care Macarie il intelegea ca actiunea

pornita de ,1a har sau de la Duhul Sfint,

SflnluJ Qfigoie de Nyssa a scris o opejfS foarte asemanStoare eu acea «Mare
EpistolS», paralela cu primele doua treimi din aceasta EpistcdS si anume «De in-

stitute christianoii ale cSrei idjej. slnt in parte rapetate si, ia.parte atenuate, intr-un

gen literar mai filosofic si mai, curat din puruzt de vedere crestin, ideile mesaliani-

ce fiind .mult, indulcite. (AmlnSm Inca o data expunerea definitiva a modului in

care si Sfintul; Grigore, ca $i Sfintul Vasile au indrumat pe calea cea bunS unele

exagerSri ale; mistidsmului monastic primar, inclinat spre instrSinarea de BisericS,

ca instituUe, si de sfintenia ei) 2*.

6. Problema auforului OnuJiiJor duhovnicejti din puncf de vedere ortodox o
pune, cum am amintit, marele, teolog american de origine rus, Jean Meyendortt,

rectorul Instjtutului Ortodax^ din New York, in articolul omagial xMesalianism sau

Anti-mesaljanism>? puhlicat in al doilea volum omagial «Uat, inchinat marelui teo-

log german Johann Quasten, cu titlul *Kyriakon, Festschrift Johannes Quasten*.

t. II .Munster, Westf. ,1970, p. 587—588),

In acest studiu profund, • cu subtitlul «Q nouS cerceiare-ta problemei. macarie-

ne», profesorul Meyendorff da de la inceput raspunsul general negativ al cercetS-

torilor de ast&zi la intrebarea dac8 Macarie este autorul Omiliilor duhovnicesti,

dupS ce spulbera toate drgumentele care se aduceau , altSdatS tocmai Jk favoarea
lui Macarie ca autor al lor.

El incepe acestu studiu cu constatarea foarte inteleaptS ci in stiinta patris-

ticS moderns e mai frecventS reabilitatea ereticilor din vremurile vechi <iecit con-

damnarea lor, sentintele sinoadelor vechi fiind atribuite ast&zi ori uqor Intelegeri

gresite ori ' unei razbunari ale oponentilor lor ideologic!. Ca exemple dS pe Ori-

24. I d e m, Ibidem, p. 44—46. La note 3 din ultima paginS autorul indina mai
mutt ..spre 9 conceptie ?i'mai larga fata.de mesaliartism scriind ; «H.' U. von
BaHhasae (*La Oloire et la Croix*, t. I, Theolsgie, 61, Paris, 19S5, p.:227) apropie
pe Macarie si planul sSu secret mesalian de Bonnaventufa, Eckhart si Ferieion cleta-

sindu-se pe medii entuziaste > asemSnatoarerr «lh doctrina sa foarte personals si foart

te subtila nu e nimic care s5 nu poat8 fi interpretat !ntr-un mod ortodox, ci multft

lucruri care, cu simplifrcSrile anturajului sSu (impotriva caruia elia pozitie) puteau
fi tSo intelese*. \
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gen, Evagrie Roflticul, Teodor de Mopsueritia, -Naslorie si-.sfcMa^pe Arie. Exentplul

tipic care ine sintereseazS ariuml veste insa' acela >!ca, vscrierile atritaate ascatului

egiptean din veacul al IV-lea, cunoscut sub nufnole- de Macarie' 'eel Mare'», ail fost

obiecfcul f-T» :ica $i el ** al tuiei doctrine damnatio memorias rSmintntf, ca si Corpus

Dioays/acmn un pseudepigrraphon. : . . iv -

,,, , Automl --4- tsigur, aUul decit M&carie -r^umti'- si-fa (tescopeiSitnamele. Influenta

scriepilor'SBSife alit Jiij;B*Sarit clt $i In Apuls este aproape totrattti de mace ca si

aceea; a iIni:;Pseudd-M0rrisie; Geaeratfi de conduoitori duhovnicesth greci' an reco-

mandat scrierilelUi Macarie ncenicilor lor^ )3acinduU un clasic al spiritualit&tii

rasaritene jcrestine. §i, in Apus,deasemeqea, Onriliile < 'duaoVnice^ti erau cunoscute

in cercurdle ; <!alugaresti. Erau de asemenea alese de: John: W«stley ica s&'fie tra-

duse;in englezeste • ca a mSrturie timpurie. a experienttei crestine <&; 'Duhului

Sfint^ ;'.n\:,-:\.'j .i\ .- : .
'- .-- •••'.'' ;'•: ' '--' ';" -^- -'-'

Res^g^ea paternita# Sfintului Macarie s-a realizat >de mult, cbiaf ' de citre

greci, earora fe era foafte scumpfi; astfel, in sec. al XVIH-Ma cSlugfirul grec'Afeo-

pftytos KovtfoJtaJivites identifies pe autorkil Omillilor tHih'ovnfcesti cti un autdr nte-

saliah Simeon 28
. Dar precizarea acestei situat^ s»a flttut diipJl Wticblul lot L. Vil-

lecourt publicat in 1920, in care artta ca majofitatea1 speciali$tttor patrologi eraii

de parere c5 ! autorul ntesaliaiv, nu putea fi Macarie, tare n*'i' fast ostndtt ca ere-

yc 27 Oplhla' lui H. Dorfies c& autorul ar fi Simion al Mesopotarriiei * • mentforiat

de Teodoret prtntre conducfitorti rnesalleni, a fest-pttmita cu scepticism, scrie Me-
yendbrff; de patrologli care nu socotesc ideile iridicatfe drept caracteristice sectei

mesaMene. Dap3 mai putin de 15 ani Werner Jager va'demowstira un paralelism

evident Intre traratul «De Ihstiiuto Christiano» al Sf. Grigbre 'jo* Nyssa ;

$i a$a hu-

mita *Marea Epistol5» a St. Macarie, care va minimaliza teoria mesalfaha a Omi-

liilor discutate, f3r3 ca prin aceasta sS se stabileascaMdenSitatea autorului din alte

ittQtive''19 . Nolle editil critice ale celor 50 de Ontilri au u^rrat 'mult dlscutiile

asupVa 'p^c-bleiaei autorului, dlnd putinta unor juiecSp' mai largi, ptivind infor-

matiile date de aceste texte- nu numai asupra datelb* dSe ofdin teblogic, ci §i asu-

pra tuturor celorlalte privHoare la autor §i la originea documentelor etc. 30.

'"Mairti spedallsti au tras o concluzie just3 din pbpularitatea urior scrleTi ca

acelea r3spindite sub nume celebre ca Macarie si loan' Casian) ori rSmase anonime.

Ele attfost primite eu pretinsele lor greseli : ^emipelagiariismul ori mesalianismul,

care^ tf>ebaiesc cercetate sure a stabili adevarul. ;

•Despre Sflntul loan Casian am vorbit mai, de mult} acum cercetam siuta^ia

Auttfriftul bmlliilor lui Pseudo-Macarie, din punctul de vedere al mesalianismuiui,

"''' 25.V. 'D'es p^ ez, op. clt., p. 47—51. .' "' ..;""'''

26. Idem, 'Ibfi&n, p. 51—54 $' Jean:'
:

'

:M fey en tTdfYt' '^esallanlsm sau
An^ime3diianisfii», citat raai sus.

"
.:,

27. Vezi uota i. din studiul lui J. Meyendorff; fJohn Lesley, -.iA.- Christian
Library", I. Bristol, 1749 : despre folosinta si admiratia lui Wesely pentru Maca-
rie, v. Albert C. Outler, ed. John Wesley, New-York, "Daford University
Press, 1964, p. 9, nota 26 *t- p. 274—275.

. 28. Vezi nota 2 iaMey endorf f, cu indicatia-: -B. S. Psenrtofas,Jba. «in-

staalai P:'Khrestou, TesaloniCt 1967, p. 191—214. >

29;. L. Vile court, «ia date ex l'origin® des liome/j'es spirHue/Jes ottri*uees

&Macari&», in «GomptesTrendus de l'Academle ides inscriptions et Belles-Lettres»i

1)920,' p. 250—258. '

"S :*»>

i :^0.rH. iD oI r r i e s, «Symeon von Mesopotantieft; Die • (Jbeiliefening der Mes-
salianischer Makarios schritten*, Texte und Untersuchungen, 95, I, Leipzig; l$41i it
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•^-ftpttJcarg nu e-'usori d& CQflsWtat. Biust! a singura opferS «irtari4^ cunoscuta ! sub

mmiel^.' I«Uher gnaduunw (£arteaujte«rptBtar)s $i ;lnforma$iile asupra et; ste: gteesc. nu.

roaj in scrieiile ; polemice ale autarilibr ortodocsi : Cea mai anianUntitS-'descriere a

iiwpa^SturiJoJ" ujesalfehe o fiflSm.la tTifflotei, un pretatudin Gonstantindpol (din sec.

ai iVUlea) : si ,la^Sf.!Ioan^Daitta8chimil,) "ete reftectlad ieondamtiarea prispita a* lor de

sindcM^ din. Sidet .pe-Ia' amul 390,1'prefcidat! de Amfiibchie al feoniuja-ulai — ucenle

5irprietenSlSf.iVasik.Pe baza 'listeitor de' eieztt 'meseBeiie aflate la' ei iHermainn

DoEriesiera sigur c*;a putui $&'. identifice Unele dintfe ;®miliile macariehe : cu a?a

zisUliAsceficom tnesaliaq 31.

Parajefcsraul: aprjpape verba), aj citprva dtalii , din Ascettican, aflatoite SI. loan

DajRa&stynul eu pasaje dift Qw»Ui este .
intr-sdeyar Sfcbito*, sc?rie Meyfitrtflrff,: Ua

asemenea paralelism n-ar fi fost de conceput 4a:#;#pte?»V-(^iWilPrrarr^irli riWosU

Ascejteonu^ me^aMenUcfr ori.
I
,djac$

1

,n-ar fi fast in.legaturi, strjtose cu^curile in

cafe, erau f^lpsite .apeste .exptesii spcptite 4e, Sf. loan , Dainascr^nul drept cjar^qte.-

rjstjc sectelor.
i-;:sj;--- -

--11

t>iii fericire, insSj, descrie££a
1;
inyataturi],Qi:

)

mesaliene, date de Sjt,,-loap Dajnas-

chinul,si
i(
de preptuV.XwnQtei ajrati c&, ,e.le- ,?int Intr-Ojcontradiciie cu to^j^vi^enta

cu cele principale dip QmiUile duliovpicesti,,

J^stfel, ., niesaUenii au .condamu^tvinunGa, (Timptei,, 13;.
i

^oa^,
r
I?amj|Schinul

)
1,7,),

p^stuj,, ,si ascetisroul (Timotei 9, : 1JJ ((Jo^-

;

banpschinu). ,17)j aw dispje^ujt casa^p,i;wi,

Tailzie\si ie.rarhia ^Bisencii^lQan Dainaschniul 17); aU-,siOCQtit neiojpsitoare faptele

buae si Jn depsebi mi}a .fata de saraei,, depareqe num^rugadunea. sjngura ,aduce,

dnp^,
5(
ej,. mintuirea .(TiJnri 15, .^fian Pan^ascibinul 17). ,Au ppofe^at sj, aj^e :deviatii de

invai^tnra. In invataturile ^OniiliUw ,nu, rexistf
t
.nim,ic jdin Jpate, ,

aoestea* e^e mani-

fest?ndu-se impptr},ya tuturpr acestpr deviatlunj de k spiritu^^atea wonajMc^asc^

An cpn^amnat, de pilda, pe caiugarul qare, sub pretextui, rugadunii, ,ar peglija

cel^lalte indatoruri.^ale sale, siniai ales gjija si seryirea.fratilor s&\ c^.re, ppate si

trebuie socotita ea un atac impptriva Mfsaiianismului ^
Refuzul muncii manuale a fost. de (apt, trasatura caracteristica a Mesalianis-

mului, oriunde a ap3rut. '

Prob^ema' dualismuliii adica coexistenta harului si puterilbr raului in suflet

este o aTta erezie^ mosteriita de la Mapilieism si riptata, de polemistii brtodocsi

(Idari Damaschinul 1, 2, 3, 13; Timbtei lj.' Lupta intre bine si rau in inima omului

teste intr-adevSr o tenia frecventa in Omilii. Textele fflacariene dtafte Ac Dorries

slnt dezvortari ale teinei pailline a «npului si vechiului AdaM», ' coexistlnd dinamic

in om, citS vreme nu partidpS inc3 la plinStatea eshatologica^

Aria in care gindirea Omiliilor este intr-un contrast evident cu cea mesaliana

este aceea a Tainelor si In depsebi cea a Botezului. Dup8 irvoarele cttttOSctite me-
salienii credeau c& Botezul tivi d5 nid purificarea de pScate nid incorupttbilitatea

31. Werner J a eg e r,Two rediscovered Works of Ancient Christian Lite-
Tatiira': Gregory of Nyssa and MacaHus"' (L*i*en, Brill; ife54)l W. Vaiker, «NeUe
Urkunden des Messalianismus ?» in «Theologische Literaturzeitung>v 6&r-4*43, p. 129

—

136;' h. Boiuyer, ""The Spirituality 0/ the New-Testament and the Father'*, : New-
Yorfe iPesd^e, 19&3, p. .370-n3Bft)L In continuare, Meyendorff dteaz8 vol. MI din
Patrologia lui J. Quasten si bibliograiia rusd, p. 585.

32. V. ; tNeue. Homilien des Makariusf Symeon herausgegeben von Erich
Klostermann urid Heinz Berthoiid,, ,Texte und Untersuchen'% 1?, Berlin,
1961; *De 50 Geistlichen Homilien des Makatias*. herausgegeben und erlSutert von
Hermanns Carries, Eri<?&4 Kiiiostermann; Mathias , Kroeger und
Walter de Greuyter, 1964)^
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si deci era nefolositor (Sf. loan Damaschinul, 4, 5, 6, 17 s Timotei 2, 3, 12). Acest

antisacrainentalism al mesalienilor li faceau populari pe calugarii sec. IV, care

puneau toata nadejdea In ascetismul personal si frSiau, sau se orgaaizau departe

de Biserica Crestina, comunitatea sacramentala condusa de Episcop. Caci, preci-

zeazS Meyendorff, ispita monahismului primar,, In general, era sihistria, adic3 triirea

in izolare de lume, de comunitate si chiar de Biserica instttutionala. Exemplul pe
care-1 dS este marele Indrumator al monahismului din veacul al IV-lea, Evagrie

Ponticul, care nu s-ar fi gtndtt niciodata la prezentarea Botezului ca un mijloc real

dc har ca si pentru Taine In general. in conceptia lui despre erugaciunea curat&».

Numeroasele referlnte la harul Botezului ca si la realltatSa Impart&sirii euha-

ristice aflate de-a lungul Omiliilor duhovnicesti aratS tnsa cSele slnt In polemics

cu Mesaliamsmul In privinta Tainelor.

In «Epistola Mare» se poate citi ca Duhul Sflrrt, Mtnglietorul ddt Sfintilor

Apostoli si prin ei unlcei si adevaratei Biserici a lui Dumnezeu, daruit din clipa

Botezului pentru credinta, insoteste In diferite chipuri pe orice om care vine la

Botez» (Sf. loan Damaschinul 3). Comparind apoi na^terea din nou prin Botez cu

cea flreascS, este scris : «Clnd clneva se uaste die sus, din tfpS ?i din Duhul Sflnt

nu tiebuie sa ramina pentru totdeauna In copilaria virstel duhovnicesti, d sS pro-

greseZe si s3 creascS tatr-o lupta si un efort zilnicf tmpotriva celui raw* 33
. Mesalienii

socoteau sacramentalismul ceva magic. Dar Omiliile le opuneau o conceptie de

sfintenie dtnamici, care impunea un raspuns si un efort uman liber. Mesalienii

ignorau lupta, pe care trebuie s-o dea cu rSui' si eel botezat : «Dac3 ziceti ca prin

venirea lui Hristos pScatul a fost oslndit si ca\ dupS Botez r3ul sa raspindit Sn

inima, ignorati faptul ca, de la venirea Domnului plfla acum multi botezatf s-au

dedat la rele» M. PScatele celor botezati nu fac Botezul «nefolositor», cad viata

crestina este In realitate Intr-un progres dinamic si Botezul nu e deci un dar static":

«De la venirea fui Hristos oamenii progreseazS prin puterea Botezului spre starea

originara a lui Adam si devin staplni ai demonilor si p&siunilor lor» &.

Acest din unnfi pasaj eliminS posibilitatea unui dualism ontologic. Dar sint $'-

allele care se refers nu numai la Botez, ci si la Euharistie * aratlnd ca Omiliile

isi insusesc un vocabular si unele idei mesaliene, pentru ca apoi sa le plaseze in-

tr-un context sacramental, si biblic, indreptind astfel sensul lor original gresit.

Meritul patrologului Werner Jaeger este d a stabilit intre «Marea Epistola»

si «De Instituto Christiano» al Sf. Grigore de Nyssa un ,
paralelism, care a confirmat

acest caracter si acest scop al Omiliilor, repunindu-1 in xercurile monastice ale

Asiei Mici, de uade-si are probabil originea.

Meyendorff aminteste in continuare ca Sf. Vasile eel Mare, codificatorul re-

gulelor cSlugaresti, ca si ucenicii si prietenii sai, Grigore de Nyssa si Amfilochie

al Iconium-ului, aveau sa intimpine in Asia Mica forme gresite de ascetism crestin.

Originea miscfirii" monastice din regiune este legata. de numele lui Eustatie al Se-

bastei, pe care Sf. Vasile !1 venera ca pe invStatorul sau 37
, dar ai cSrui alti ucenici

33. Symeon v. Mesopotamien, p. 425—450. Toate textele importante au
fost adunate de teologul rus M. Kmosko, in introducerea lui I* «Liber Graduum»
din Patrologia Syriaca, 3 Paris, 1926.

34. W. Jaeger, 'Two rediscovered WorJcs», p. 282; «BpisfO/a Magna si in

special p. 288 interpretarea istoriei evanghellce a Martei si Mariei.
35. «Epistola Magna*, ed. cit., p. 236.

36. OnUIa 3'5, 15, ed. DSrries, p. 135~136, Migne, P.G. 34, col. 384D — 385 A.
37. «OmiJ/a f» In «Neue Homllienn, ed. dt., p. 3.
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-ail dispretnit casitoria 91 au tniaturat Tainele si Biserica.:Se amintesc 51 strlnsele

legSturi intre «eusta{ieni» si «mesalleni».

La monahii din Asia MicS, ezista In sec. al IV-lea o traditie continue de

extremism ascetic. Ca replica, Sinodul din Gangra (pe la 341) a condamnat pe

eustatieni, pe clnd mesalienii au fost anatematizati (pe la 390). Dar pe clnd Si-

noade ca acelea de la Gangra si Side au ajuns la condamnari iormale ale acestor

grupe extremiste, purtStorii de cuvint majori ai monahismului «erudit» — Vasile

eel Mare, Grigore al Nyssei si autorul Omiliilor duhovnicesti se forfau s5 croiasca

o cale departe de primejdia sectarS In principalul curent al iraditiei crestine.

Meyendorff aduce In acest sens exemple recente, adevSrate, de necrezut ffl
. Multe

dintre articoleie Jtegu/eior SL Vasile par a putea fi interpretate ca reflectlnd

unele dintre atitndinile eustatienilor condamnati la Gangra. «Aceast3 coincidenta

nu poate fi explicate numai prin faptul c3 Gangra a fost un sinod de episcopi

arien; prezidat de Eusebiu al Nicomidlei si c5 Sf. Vasile to mod constient a pus

in discutie autoritatea acelula. El en sigarantt cS n-ar ft subscris la tnlSturarea

formats a casfitoriei si nu era omul care s& punS la Indoialfi, tn prlndpiu, auto-

ritatea episeopatului. Dar si el a adoptat © apropiere pozitiva de miscarea mtna-

stireascS In sine si aceosta a impHeat, pe la 360 clnd el scrta Reguiefe sale, b

integrare de elemente si atitudini care er«n comune c51ugfirilor ortodocsi si me-

salieni (ori «enstatieni»). Evidenta 18untric& nu Ing3duie si" se fac5 vreo deose-

bire substantial intre Sf. Vasile eel Mare si anonimul aUtor al scrierilor maca-

riene cu privire la atitudinea lor fatS de Mesalianism» •.

- Meyendorff aminteste din nou c8 misticismul crestin era expus la douS ispite

:

aceea a Mesalianismului si aceea a intelectualismului platonic.,. Ambele an 1m-

plicat individualismul antisocial, Iniaturarea iKsericii ca institute sacramentala

si fuga - de responsabilitate In lumea «vizibilfi». Dar elo erau opuse una alteia,

adaugS Meyendorff, in conceptia lor despre om. Materialism naijV de o parte si

spiritualism intelectual de alta — ambele fiind aepotrivite pentru o spiritualitate

crestinS corecta.

In fata acestei ispite, PSrintii capadochieni au pernit vrn lung proces de inte-

grare reusind la inceput s3 defineasci linia generals care a devenit modelul ac-

ceptat : «Pseudo-Macarie stS astfel In central acestui proces : Sacramentalismul

lui explicit, conceptia lui despre om ca un tot unic: psiho-somatic, patrunderea lui

evident! In conceptiile cele mai autentice ' neo-testamentare ale hristologiei si

pnevmatologiei, au contribuit in mare mUsura s5 combats mi$carea de alunecare

In individualismul sectar.

In dezacord in privinta esentei omului, preferintele ongeniste si cele mesa-

lianiyet conidd insa in afirmarea lor cS, comuniunea cu Dumnezeu -r- scopul exis-

tentei crestine — nu anuleazS libertatea de a alege' $i e£ darul Duhulul !

este

proporfionat de efortul liber al omului de a intilni hariil lui Dumnezeu. Traditfa

patristicS de mai tirziu, d*pa ce si-a Insusit gindirea cele* doi : a lui Pseudo-

Macarie si a lui Evagrie, va socoti mereu drept garantata aceasta relate libera

si dinamicS dintre natura uman3 si harul dumnezeiesc, — o relate eel mai bine

38. De pilda OmiJia 23-a, In H. Dbrries, ed. cit., p. 120—121 (Omit. 14, 4, in

Migne, P.G. 34, col. 527 CD).

,

39. Pentru influenta lui Eustatie asupra Sf. Vasile, Meyendorff dteaza pe

Arm and de Mendietta, L'asCise ihanastique de Saint Basile. Essai histori-

que, MaredsoUs, 1948, p. 52—61.
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exprimata de termenul ouvepfia, «cooperare» intre Dumnezeu si om, in acttil con-

stient al mintuirii personale a omului.

E un fapt bine cunoscut ca acest concept era inteles ca «semipelagianism»

in Apus. .'
.•

• '

; : :
' 5i ;

M-as mira, -scrle mai departe: Meyendorff, daca aceeasi frica de «pelagia-

nism» ' n-ar .'fi . impulsul care fbrfeaza pe teologii si istoricii contemporani sa

citeasca «mesalianism» In; operele lui Pseudo-Macarie si, pan el, in intreaga tra-

ditie pe care b reprezinta el. Caci definirea mesalianismului ca «o forma de. pela-

gianism», in esenta, s-a facut deseori *9

Meyendorff: incheie acest studiu stralucit cu aceasta intrebare . foarte expre-

siva, care rezmna O 1 istorie intreaga a problemei bine cunoscuta prin lupta Au-

gustin-Casian si partizanii lor, din secolul al V-lea : «Dar n-ar fi care mai de

iplos sa interpretam pe autorii duhovnice$ti ai Rasaritului, fara sa4 mai judecam

prin categoriile Apusului latin post-augustinian, care erau sigur nepbtrivite pentru

intelegerea unor astfel de scrieri ca acestea ale lui Pseudo-Macarie ?» 41
.

7. Sub tittut «IzVoare si originalitatea :>ltii Pseudo-Macarie*, Vincent DespiCz

scria: printre altele 42 ca el se afla la confluenta mai multor curente si ca a suferit

felurite influence — ceea ce cste foarte adevarat. In acest cadru, el aminteste

maniheismul si iudaismul, calatoriile pe care le-a facut, avind un deosebit simt

de observafie si posibilitatea unor experiente bogate. Manifests, de asemenea, o

oarecare formafie retorica si filosofica si o imaginafie impresionanta. Omiliile II,

32, 7—8 si II 45, 4 arata oarecare esec in legaturile lui cu lumea !mpar5teasca,

a magistratilor, injeleptilor, ' retorilor si artrstilor, numai Dumnezeu putind vindeca

suferintele suflet&jti. >

Desprez mai ciminteste si influentele platonice si cele stoice din punct de

vedere antropologic si cosmologic : Gea dintii manifestindu-se in demnitatea su-

fletului facut dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu si prin inaltarea sufletului

spre frumusefea si binele dumnezeiesc, pe aripile sufletului; cea de a doua se

arata prin corporeitatea sufletului, prin conceptia fizica a pacatului si a harului,

prin impasibilitate si contemplarea divinului, plecind de la firea insasi. Impotriva

maniheismului, el h afirmat libertatea sufletului, dar e urmarit de obsesia raului.

40. El citeaza ca mare autoritate patristica pe J. Gribomcnt cu lucrarea sa

*La monachism au IV-e-siecle en Asia Mineure : De Gangres au Messalianisme*,
in ^Studio Patristica* II (Berlin, 1957), p. 404—407.

41. J. Gribomont, ale carui cercetari asupra acestei perioade aduce multa
lumina asupra adevaratului caracter al lui «Macarie», recunoaste ca sint «mu!te
forme de Mesalianism» si ca Macarie «nu s-a socotit niciodata un mesalian». To-
tusi el nu poate inlatura teza ca autorul Omiliilor ar fi Simion al Mesopotamiei,
condamnat la Side. Vezi «De Instituto christiano* et le Messalianisme de Gregoire
de Nysse*, in «Studia Patristica* V, (Berlin), 1962), p. 320—321. Parerea aceasta c

categoric respinsa de J. Meyendorff care o socoteste o contradicfie evidenta si

nefolositoare care trebuie sa fie inlaturata daca se tine seama de indicatiile date

asupra Mesalianismului de preotul Timotei si Sf. loan Damaschinul, aratate mai sus

pe larg (care-1 socotesc eretic).
'

42. Nota 20 a Rectorului Meyendorff de la p. 590 a studiului sau arata

ca acest punct a fost mult discutat in studiul lui R. S t a a t s, »Gregor von Nyssa
und die Messalianer*, (Berlin, 1968) si in acela al lui A. Bake r, tSyriac und die

Scriptural Quotations of Pseudo-Macarius», in "Journal of Theological Studies",

XX, 1, aprilie 1969, p. 133—149. In nota urmatoare el da ca exemplu categoric stu-

diul lui I. H a u s h e r r : *L'erreur londamentale et la logiqae du Messalianisme*

in "Orientalia Christiana Periodica", I, 1935, p. 358.
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i

' Ga si Sfintii Capadocieni, citeaza Biblia ?i putini filosofi ; este influentat de

Origon si de Sf. Vasile ?i mai ales de Si. Grigore dje Nyssa. Este prepcupat de

problemele comunitatilor monahale, pentru care repeta poruncile scripturistice «cu

caldura convingerilor si experientei sale, dezvaluind obligatiile luptei duhovnicesti

Si spiendorile vietii dumnezeies,ti>j.

Este original «prin stilal: sau incarcat de imagini ?i reminiscente biblice»,

incintind cu adevarat deseori auditoriul.

Transmiterea literaturii duhovnicesti de mai tirziu a temelor unei experiente

si pcdagogii ale hamlui a facut-o intr-un mod foarte apropiat de Clement al Ale-

xandriei si de Origen, unindu-1 cu acela al Sfintilor Capadocieni. Este, de ase-

mcnea, apropiat de Evagrie, care manifesja mistica si ascetica sa intr-un fel foarte

intelectualist, in sensui ca aceste procese sint la el constiente.

In epoca lui va manifesta influenta lui direct; sau prin mijlpcirca lui Diadoh

al Foticeii asupra misticilor nestorienj, asupra lui Simeon Noul Teolog ?i asupra

unor mistici si asceti rusi etc. ''''.

._ ,

- III. INVATATURA

La acest capitol ne vohl servi de doua studii : Primul, eel principal, al Maicii

Mariette Canevet, romano-catolica, este publicat in «Dictidnnaire de Spiritualite».

p. 27—38, cu subtitlul «Doctrine spirituelle» in cadrul studiului «Pseudo-Macaire

(Symeon))) de V. Desprez. Al doilea , apartine capelanului ora?ului Augsburg
Dr. Dionys Stietenhoier, In introducerea traducerii celor Cincizeci de omilii («Des

Heiligen Makarius des Agypters funfzig geistliche Homilien», Kempten A Miienchen,

1913, p. XVI—XXIII) ; dar mai ales la note ne vom servi si de alti autori ca

Mahoney si Pr. romano-catolic Placide Deseille.

Invatatura Omiliilor este in parte infatisata si intr-un mod original sub forma

de intrebari si raspunsuri, adeseori repetate, ?i care nu formeaza o unitate de

mari probleme doctrinale. Dar din ele se degajeaza unele trasaturi tipice ale unui

fel de viata ascetica, mistica §i comunitara. Ele reliefeaza o invatatura personala,

in care intiietatea e detinuta de lupta duhovniceasca, de interiorizarea vietii du-

hovnicesti cu o puternica experienta personala si intima a realitafilor dumnezeiesti,

de rolul eminent al actiunii Duhului Sfint si, in sflrsit, de tnsemnatatea unica a

rugSciunii — calea desavirsirii adevarului crestin.

1. Cadrul minastiresc este putin descris ; se accentuiaza numai via(a chino-

vitica in dragostea, care nu scoate in relief lipsurile fratelui sau, ci calitatile

:

Cel ce se; roaga sa nu birfeasca pe eel ce munceste si viceversa (II, 3, 2). Se

insists asupra rugaciunii, blamindu-se excesele de atitudini si amintindu-se lipsu-

rile (II, 6, 1 ; II, 33, 1—2 etc.).

Saracia este stricta ; «nu trebuie sa ai decit haina de pe tine, ca sa n-ai

griji». «Obisnuind trupul sa se culce pe jos ?i sa faca matanii la rugaciune sinteti

mult mai vrednici de stima, decit cei care nu slujesc pe Domnul, pe cind

voi prin purtarea si hrana voastra saracacioasa, adorati si slaviti pe Dumnezeu»
(III Precuv. 7).

Cel ce imbrStiseaza viata calugareasca se numeste «frate» sau «crestin» pur

si simplu, aratind ce intelege el prin desavirsirea crestina. Renunta la casatorie

43. Studiul accsta publicat in p. 585—590, fiind foarte bogat in idei rezumate,
precum s-a putut vedea, 1-am .

reprodus mult, cuvint cu cuvint, pentru a nu se

pierde din aceasta bogatie foarte pretioasa pentru lucrarea noastra.
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Si la lume, pentru a se uni cu Dumnezeu In vesnide (G, L., p. 241, 14—16). Mai
mult, se preda cu total fratilor sai, renuntlnd la sine Insusi si purtindu-se ca un
rob cumpSrat cu ei, dupi cuvintele Domnului: «Cel ce vrea s8 fie eel diatii, si

eel mai mare, sa fie tuturor supus, slujitorul tuturor» si mai ales al staretilor, care

sint In fruntea tuturor, insarcinati cu grelele griji ale virtutii, socotindu-se mereu

datorinc
, in slujba fratilor, pe care trebuie s-o indepliineasca cu dragoste $i in

simplicitate (G. L. p. 257—258).

Dragostea de Dumnezeu obligS la rugSciune. Implinirea tuturor indatoririlor

r5min deseori lucrSri exterioare. Asa slnt : postul, psatmodia, veghea $i vizitele care

nu implica suferinte (I, 8, 3, 1 ). Ceea ce facem trebuie sS aduca slava lui Dum»
nezeu si nu lauda noastra. RugSciunea trebuie s5 aiba un loc din ce in ce mai

mare in Viata caiugarului care progreseaza. Ea deosebeste pe cei care se rOagS

de cei care lucreazfi si face p3rta$i la binefacerile ei pe cei care ajuta pe eel ce

se roagS nelncetat (G. L., p. 270, 24 la p. 271, 6).

La grupul de calugSri rugatori slnt ad8ugati si «staretii», al caror rang tre-

buie pastrat spre binele comunitatii (G. L., p. 258, 22—253, 4).
4

Oamenii "cu experienta vietii duhovnicesti slnt foarte pretiosi, in special pen-

tru indrumarea celor tineri (I, 21, 15—19; 33, 36 si G. L., p. 274, 4 etc.).

. Oamenii duhovnicesti trebuiesc alesi dupa preferinta celor tineri (III, 7, 2

cf. art. «Direction spirituelle en Qrient», D. S„ t. 3, col. 1008 sq.).

Intr-o comunrtate atlt de- deosebita ca fonnatie, virsta si experienta, Intele-

gerea si armonia slnt manifestarea dragostei. Toti fratii colaboreaza la maretia in-

tregii comunitati dupa cum fiecare dintre ei face total spre lauda oricaruia dintre ei.

$i Marta ca $i Maria are meritele ei i cSci altfel Domnul n-ar fi spaiat picioarele

ucenicilor SSi. Totusi slujirea rug3ciunii si a cuvlntului este mai presus, caci

altfel Sfintii Apostoli nu s-ar fi des8rcinat de slujirea la mese (G. L., p. 287> 16 sq).

2. Lupta dufrovrffceascd. Viata crestina se caracferizeaza ca o lupta nidodata

terminata. Pseudo-Macarie vorbe$te despre Adam, al cSrui p8cat original e mf>$-

teiiit de fiecare om, ca si despre acesta. Inaintea lui a pScatuit satan si inceplnd

cu Adam, omul se afia Intr-un ctmp de Infruntare a doua puteri : Dumnezeu si

tngerii de-o parte, satan ?i puteriie rSului de alra. Sufletul a pierdut ealitatea de

asemanare a lui Dumnezeu §i este lipsit de slava si de puterea lui. Un val de

ginduri rele crede ca-1 va acoperi si-1 va salva (II, 20, 3). Inchizindu-se bunurilor

ceresti sufletului lui Adam, s-a deschis celor paminesti $i r&ul a patruns In el,

«ca un ?arpe care se^ svtrcoleste, alunecS In el, unde se ascunde si se preface in

al doilea suflet," care se adauga celui dintii». R3ul mai e asem&nat cu un arbore

plantat in gradina lui Dumnezeu — inima omului -r- iar gtndurile rele cu spinii

Si pSiamida, pe care Adam le cultiva acolo cu sudoarea fruntii lui.

Lipsit de vesmlntul slavei originare, omul e redus la firea sa proprie ; In el

se lupta acum doua puteri straine, harul si p8catul, intre care trebuie s3 aleag3

:

Puterea raului duce la pieirea Intregii lumi, iar a lui Dumnezeu la mlntuirea ei.

Acum omul are de ales, potrivit propriei sale alegeri. Chiar dupa Botez, care face

sa intre din nou In suflet puterea lucratoare a harului Duhului Sfint, p8catul supra-

vietuieste. Lucrarea harica a Botezului a fost comparatS, cum am amintit mai sus,

cu aceea a briciului la ras : el curata barba de .par, dar nu-1 desradacineaza, a?a

inclt omul este izbavit de p3catul originar $i de celelalte pe care le-a ad8ugat, dar
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poate pacSttii din nou, desi poate birui raul cu ajutorul harului. (Aid se citeaza

in special Sf. loan Damaschin care, cu aceasta explicate osindeste mesalianismul,

tn «Despre erezii», (80, 2—5; Migne P. G. 94, 729 a ; ed. M. Kmosko. Patrotogia

siiiaca, torn. 3, p. CCXXX ; cf. D.S.t. 9, col. 752—753).

Cu aceasta, precum am vSzut mai sus in cadrul studiului Par. J. Meyendorff,

autorul, impreuna cu Sf. loan Casian ?i altf sfinti orieniali, respinge augustinismul

Fer. Augustin si semipelagianismul, afirmind Insa rolul $i importanta libertatii

omenesti —
.
mintuirea i sfivir^indu-se si prin har, si prin credint5, si prin fapte

bune. Caci «harul ingaduie chiar celor desavirsifi s£ aiba voinfa si puterea de a

face ceea ce vor» (I, 6, 5). $i Pseudo-Macarie aminteste tipfitul copilului care nu

se poate duce la maica-sa, iar ea este fericita sa-1 ridice in brate si sa-1 imbra-

ti$eze. £a fel sint amintiti Zacheu si orbul din nastere.

Prin acest plinset si prin pregatirea pe care §i-o face pentru primirea Ouhului

Sfint, el prilejuieste, numai mintuirea sa, pe care o savir$e$te Duhul, Sflnt.

Toate am&raciunile pe care le suporta omul pe pamint ajutS . la desavir$irea <

omului. Mtntuit va fi insa numai cetl care persevereazS pina la sfirsit in bine,

neabitindu-se de la poruncile lui Dumnezeu. Libfertatea nqastrg poate fi pus5 la

Incercare din timp in timp si atunci se vede taria credintei noastre (II, 27, 21), ca

si smerenia noastra.

DiscernSmintul n-a fost total pierdut; prin el con$tiinta noastra examineaza

binele $i raul dupa criteriul dragostei de Dumnezeu si de frati (i r 2, 10), care aduce

bucuria, pacea, mila si adevarul (I, 4, 20).

Lipsa de smenenie insa poate face pe monah s5 se creada martir, ferindu-se

insa de adevaratele suferinte, desi are in fata moartea Mintuitorului si a adev3-

ratilor martiri, modelele noastre (I, 6, 2; I, 7, 17).

Asernenea altor scrieri ale epocii, Omiliile enumarS listele mari ale virtutilor

Si viciilor (II, 40, 1 si Gil., p. 268, 11) si descriu patimile, ca arme grele de invins

ale lul satan, care riiineaza progresul spiritual si due deseori la disperare, dacS

nu li se opun nadejdea si perseverenta.

P'Sca'tul eel mai greu de invins ramine ins3 chiar pentru asce ti mlndria care

Sterge renumele de cretin. Insusi Adam si-a faurit in rai tot felul de podoabe

imaginare in momentul c8derii, cu care se falea si de care era satisfacut, dep3r-

tindu-se din ce in ce mai mult de Creatorul sau (II, 45, 4). Visurile si inchipuirea

sint folpsite de satan pentru a mentine pe cre$tinul inchipuit cit mai departe de

calea mintuirii (I, 33).

CaiugSrul se poate lasa prins in cursa cuvintelor frumoase, vorbind despre

virtutile pe care nu le practicS $i despre Scriptura fara har in sine. Omilia I, 7, 17

proclama fericirca celor sSraci cu duhul pentru a incununa biruinta Impotriva

mindriei invatind c3 «atunci- cind un om e drept si ales de Dumnezeu nu se gln-

deste ca e vrednic de cihstire, ci socoteste sufletul sSu nevrednlc $1 redus la neant,

nestilnd nimic, neposedind nimic» (I, 7, 17). E ca un sac urit, plin de perle. C8ci

vfrtutea primordiala a vietii monahale e smerenia.

Lupta duhovniceasca nu se sfirseste pina la moarte, cum am amintit. Pseudo-

Macarie aminteste c5 el a cunoscut asceti inzestrati cu toate harismele, dar care

au c8zut fimdea nu au ajuns la desavir$ire la sfirsit, adica netraind in frica de

Dumnezeu si In smerenie.

3. Rugiciunea. Este manifestarea zelului suprem $i temelia practicilor vir-

tuoase «prin care doblndim zilnic restul virtutilor cerute de la Dumnezeu» (G. L.
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p. 26$ 19 la 269, 3}. Kugaciunea aduce comuniunea ;irastlca, de sfifltenie eu Dum-
nezeu :?i unjreacu JDomnul, atras fund de; dragqstea : .Dulmiui: Sfint si deua, dor

arzator penttU Dumnezeu (I, 4, l r 4). RSul necesitt prezenta Duhului Sflnt, _ facutS

posibila prin rugaciune continua ; «Gind te rogi ce jsici? Doaittfte, Te r<jg„, Te
;rog.

Repeta ace'asta si cind mergi si clnd; maninei sfc cindifcei.rsi.-dMid, W laei nimic»

(I',".-6i. 3 r '3>, AegaSta formaiare pregftteste ^rugSciuneai lui :iisus»=4©. S* t. .8, col.

1130 sq.).

Omilla I, 29 descrie foarte amaHuntit -si cu ; proftitusime exercttiul ascetic al

rugaeitinii, prin adtma'rea' giadirilor imprastiate te preocup&ri p3mtnte$ti pentru

a uni' ! cu Dumnezeu o' Mnte purificata si- condentrhtS' in ! asteptarea harului. Unistea

si pracfica virtutilor favorkeaza rugaciuriea, pe< cind diavolulnsdeparteazavsufjetul

de Dumnezeu prin gindurile rele. Duhul Sfiat ; arde atunci gtridurile reies «Asa cum
maraclnir aftifrcati In foe... sint imediat

:
consumafiv tot >, aija demonrl aprinsi , care

vor sa cdmbata pe om se aprind 'si sint consumatl de puterea dumnezelasca si de

fccuTel. Si chiaf cind diavolii sint tari ca u» munte de fier, stnt ar^Me rugficiune

cu tieara de fOc» (I, 14, 5); Gratfe focului dtonnezeiesc care curata tot ce : este p3-

niiritesc si pafeatosv sUfletul se curata si Se; lumireazi, ajttn^ind ptaS la «apa*ie»,

dupS' ce s-a Inflac«rat de lumina curatS S Duhului Sflnt! fII, 14, 7^ 9, 12 {18, 10),

iar la Inviere, Dumnezeirea luminoasa a lui Hristos si focul ei iritstultor atrSului

straiiiceste in sufletu! Ihnoit $i IndUhOvniceste trupurile; aduclnd ' ttesfatare, bucurie

?i pace vesnica (II, 40, 3; ll, 15, 31 j cf.i D.S. art. <*EktJase»v t; 4,: eolt!2107—2i>08<)'-

4. Teo/ogid duhoyniceasci .**. S^>irjtualitatea 5 lui Pseudp-Maci&rje cere coppe-

rarea, sinergismul omului cu harul pentru mintuirea luwCa si roesalienii, Pgevido-

Macarie insista asupra faptului ca botezul nu de?rSdacineaza r,Sul din inima omu-

lui, desi. o curata de pacate.de aceea lupta. continuu, (dupa formula : har, credinta

si fapte bune). Apostolul Pavel aminteste in 1—8 Roman}., ca, crestinii n-au ajuns

la capatul luptei si aici citeaza : V. Desprez cu studiul : «Les citations, de Romains
1—8 dans les <<Homelies» macariennes, in «Parole d'brient», (t. Ill, 1972, p. 75—103

si. 197—240J. Mai mult, eforturile. omenesti 'sint jfara .urmari; data r3min exterioare

ca de pilda : ingenuncherile, strigatele in rugaci'uhi, o citire, a Bibliei care raniine

la litera : «Niciunul jdintre voi sa nu caute s5 cunoasc3 pe Dumnezeu numai dupa

cuvinte,.. ci sa-1 aiba in inimS cu foat3 simtirea st cunosiinta» (I, 5, 2, 7) ; de la

experienta trece la «minunea prin experienta» si deplinatate'a tuturor manifesta-

rilor sufletesti.

Totul este savlrsit in noi de «£>uhul Sfint», «DuhiiI lizj Dumnezeun, «Duhul

lui IJristos», harul luL, «Venirea Domnului» inseamna pentru Pseijdo-Macarie Intru-

parea sau harul lui Dumnezeu fn om ; iar «puterea lui Dumnezeu» Inseamna lucrarea

lui Hristos sau a Duhului Sflnt in noi, care ne d& harlsmele : a cuvintului, a dis-

cernamintului, a profetiei, a revelatiei, a vindecarilor. Ele nu dau nici- o satisfactie

personals si nu trebuie sa ne facS sa uitam prezenta raului, care nu este inc&

invins. Omul poate ajunge la adevarata rugaciune care este facutS «in duh si in

adev3r» si poate sa cunoasca «Botezul focului si Duhului»— adevaratiu Botez

al Noului Testament. Cind acest Botez produce roadele sale in sufletul crestinului

desavirsit «crestinii botezati in Duhul Sfint nu mai au ejeperienta rauluin si se

deosebesc de cei care «desi au harul tot mai sint amestecati cu pacatul» (it, 43, 3).

44. Op. cit., -p. 54—56.
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Se pune accentul pe necesitatea experieiitei

-

; a luptei Intre har si rau, dindu-se

astfel mai multa important tffiteYillar personale ale prezehtei Duhului declt acti-

vitatii biserice?ti ca citirea Bibliei, comentariului Scripturilor, Tainelor. «Puterea

Duhului acfiorieazS in plinatatea Lui, irideplinind slUJba Lui In inima» (II, 15, 20).

Lucrafea harului este simtita cu adevarat prezenti si eflca'ce ; de aceea, dac3 pSrS-

sesc'pfeocupSrile lumii acesteea, suferinta $i' tristefea se vor preface In bucurie si

liniste sufleteasca (II, 49, 5).

Aceasta lirisite arata o stare de dependents de buna voie §i tqtala fata de

binefacatorul sau., Macarie dS, pa exemplu. pe omul sarac, primit gu prietenie de

un om bogat, care-i dS liber acces la anima 51 bunurile sale, Plin de recunogtinta

51 coplesit de bunatate, omul s8rac ?i-a aflat aceasta liniste sufleteasca «la acela

de la care primeste totul si. nu mai are grija de
1

niinic» (L 31). Dar pofi .avea o

liniste gre$ita 91 sS te tnseli in privinta , b,inefacStoruiui, atunci cind ea Hi este,

asiguraia de bunurile acestei lumi (I, 4, 28; 8,
.
17 1. XI, 45, 3). be aceea sufletele

care, asteapta linsitea de la Dumnezeu, nu o intemeiaza pe darurile acestei lumi

( I,',' 31, I).. Caci adevSrata liniste ti-° -da liberarea de glndurile rete, care napadesc

sufletul, (II, 35, 1 ; 32, 7), Ca urmare, ea s$ afl5 numai in rugSciune (II, 40, 6).

, lar dupa ce • sufletul eliberat de -ceea ce-l^fulbara, poate : sS se ocupeide
fratii lui ?i de propria-i cas3 (I, 4, 4).-Hristos ne-a eliberat de greutatea pacatelor

sii ne dS ilinistea absoluta (II, 62, 2j Mt. 11, 28). Si Macarie 91 traditia dinainte

arainte$te fericirea celor alegi, ca: o liniste
1

perfects cu -0 bucurie si o veselie de-

sSvirsitS; Dar nu aprobS pe <:ei care se -cred deja ajun?i la ea, fiindcS linistea de

aici alterneaza cu lupta impotriva raului, dupS cum se poate vedea din 0,4, 5;

8,,'7/etc,. ','., ', ','.','"'

In-aiqelasi context ara}3 ceea ce conditioneazS starea adevSratului crestin, ca

Botezul focului si al Duhului Sfint. Acelasi lutsm s& poate spune despre Biseticfi,

chiar despre cea «vizibil3», mai ales despre cea «individuaia», adicS adunarea gln-

durilor in jurul liii Dumnezeu, sau despre «adunarea sfintiIor», Biserica lui Israel,

lerusalimul ceresc, in care toti imbtacati in slava lui Dumnezeu «A$9 cum

q ,pas3re iavata p.uii- ei s3 zboare, eopiii lui Dumnezeu progreseaza in lupta si in

fy.pte bune. ApoiDubul ii invatS sfi zboare din cuibul inimii si al glndurilbr, adicS

sa-zfco&re fara tul&urare. DupS aceea sufletul se Inalta dim ce in ce mai sus $i

sufletul omenesc poate parSsi lumea aceasta sub aripile Duhului intr-o lini$te com-

pleta si intr-o absents totals de griji ; el primeste atunci yiziuni si seyelaUl (HI,

16,. 2). La Inyierea finals trupurile se vor imbraea in slava Duhului pe- care iiumai

sufletul il poate poseda aici — jos». FSra lucrarea Duhului Sfint sufletul nu s-ar

potea' Itialt^ ;de pe pantilil El
} H'dS putef^a ehcace "tn lupta dUhovniee'asca sj

El trjumfa atunci cind , sufletul devine un «duh purtator de trup» (I, 11, 4).

Mariette Canevet obServS primafia Duhului in aceasta 'lupta spirituala care

pare a lasa In umbra hristologia Omiliilor duhovntceisti. <»Aceasta stergere, ' scrie

ea, provine de la scopur pe care-1 pfopuh Omiiiil6 duhpynice?,fi. = sS Invete pe

cSlugar, deja crestin si- deja botezat, s5 :traiasc5 In sfirsit: ehemsrea Ini :de «restin

<tcu, adevaratn, s-o ducS priritre sufej-i^te ji T)u;ctutit'.tn. petseyerentS, iuptk';§i rugS-

ciune, pln5 la rasplata finals care este deasemenea darul suprem ai lui iDumaeztnn.
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.
- - IV. INFLUENTA^OMlClItOR

ASUPRA SPIRITUALITATH CRESTINE*

Aceasta influenta care s-a exercitat asupra tuturor confesiunilor creatine se

continua plna In vremea noastrS, co sambol al spMtualita>ii Ortodoxiei si al pustiei,

cu toate ^dirSPUtejle asupra autorului si mesalianismului sau, care $-au manifestat

de-a lungul vremurilor <6
.

S-a scos in relief «mistica luminii, pe care a manifestat-p in special Origen in

oarecare contrast cu intelectualismul lui Evagrie si care a avansat In dorinta inflS-

cSrata de desavirsire pinS la ceea ce unii au numit, curios : intoxicare cu Dum-
nezeu» — titlul cartii citate a liii George a Malqry.

Nu s-a putut stabili raportul de dependenta cu Sf. loan Casian, pe care noi

II socotim cS a activat Inaintea lui Pseudo-Macarie. Dar cei care 1-au urmat, au
putut s5 se bucure de influenta amtndurora. Vom aminti aid, In prima etapa

misticii de limba greaca din primele veacuri, care este evident c5 s-au bucurat

de influenta Omillilor lui Macarie. Printre primii si cei mai populari este Calinic

Sirianul, ale cSrui cateheze, puse in gura lui' Hypatios, au dezvoltat InvStatura «ade-

varatului crestinism», practica rugScluhii neiritrerupte a inimii si a virtutilor. Ele

arata c8 autorul, trSind inainte de 450, a cunoscut Orailiile M Macarie care li era

lui anterior.

Inaintea lor este citat Diadoh al Foticeii, cafe prelungeste climatul 51 vdca-

bularul lui Macarie, eu rugSciunea lui lisus si practica isihasta in special, con-

tinuate cu respingerea cohabitarii pacatului cu harul si SnyStaturii speciale despre;

Botez si despre discernamint.

George Malory si Vincent Desprez noteaza influenta specials a lui Macarie

asupra misticilor sirieni si nestorieni din secolele VII ?i VIII : Dadisho Qatar si

Isaac de Ninive in sec. al Vll-leaj losif Hazzaya si loan Dalyatha, In sec. al Vlll-lea.

Studiile facute asupra lor de specialists apuseni, cunoscfitori ai limbii siriace, sint

numeroase 47
. - .,--,>.

La bizantini influenta a inceput sa se manifeste puternic in special prin Sfintul

Simeon Metafrastul (Logotetul, 900—984), care, cu al sau Monologion, colectie de
vieti de sfinti, a avut o mare cSutare IndatS dupa aparitia lui.

Aceste descrieri au f&cut inceputul vietiror de sfinti din Minei. Tot asa de
importanta este tilcuirea (traducerea interpretative) a unui grap de 36 de Omilii,

prefacute in cinci Omilii mari care au fost integrate In Filocalie de Sf. Nicodim.

A fost mare demnitar al curtii bizantine si este pomenit ca sfint la 9 noiembrie

de Biserica noastrS.

Dar influenta Sflntului Macarie s-a exercitat in veacul al Xl-lea asupra Sfin-

tulut Simeon Noul Teolog (949—1022), «prin imnele si cateheza lui despre Sfinta

45.. v. Vincent Desprez, *Hacaite, Pseudo-Macaire, Macafre-Sijneon*. Id
«Dictlonnaire de Spiritualite», t. 10, c. 39—41. Vez! de asemenea Diadoh al
Foticeii, Cuvlnt ascetic, in Filocalta romAni; vol. I, ed. II, p. 368—378? vezi da
asemenea J. M.eyendorff, cKyriakon, festschrift Johannes Quasten*. vol. II,

-

p. 585—586, ftota 6 ; vezi de asemenea J. Q u a s t e n, «PatroIog/e>, III, Westminster
Md., Neuman Press, p. 165—166.

46. Marietta Cane vet terauna cu acest paragraf capitolul despre <dn-
vStStura Sf. Pseudo-Macarie».

47. In aceasta prtvinta he folosim tot de articolul profesorului romano-eatolic
Vincent. Desprez, «Pseudo-Macaire (Sym£on)>, din «D.S.», - p. .39—43 si de In-

trodiicerea romano-catolicului GEORGE A. MALOREY, S. I., la cartea lui citata

•/ntoxfcafed wfrh God", p. 8—11.
•' •
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Treime, experienta hanilui, conditia omutui pacitOs fSrl mlntuii*, iinisttcismuV

despre locuirea Sfintului Duh 91 despre Sptez to liubiil..i>Jr"itcar«iBrtsttfi o putemio&
intluenta macarianfi. Romano-catolicul Vteee«t rfflasp*ez ftaminie5te fn felul urmStor

influenta asupra St. Grlgore Palama (1296-^1359) : El citeaza explicit pe «Macarie

eel Mare» 51 foloseste doufi puncte din invdt&tura sa, pe care o interpreteazS

intr-un mod special: 1. Participarea corpului la viata supranaturaia, prin mijlo-

cirea inimii, care este locul acelui nous (Omilia II, 15, 20). 2. Caracterul ne-intelec-

tual'al luminii cerestj, care se comunicfi substantei sufletuluiw*8 etc., etc.

Slnt pomeniti In continuare alp: scrHtori isihasti bizantini, care si ei ati

practicat rugaciunea inimii si nigacbmea lui Ilsus, ca Nlchltor Isihastul (pe la 1230),.

Sf. Qrigore din Sinai (1255—1346), care au accentuat integrarea sfmfitoare a trupului,

sufletului si dubului, Bind simpMS prezenta ISontrica a nil Dumnezeu si a ha-

rului — viata duhovniceasc8 a lui Macarie. Aceasta influents s-a r&sptndit mai

departe prin doi discipoli ai Sf. Grigore din Sinai In sec. al XlV-lea : Patriarhul

Callistos si Ignatie de Xanthopoulos, ca isihasti. Si. Nicohe Cabasila (1320—1391>

a stralucit prin «Viata In Hristos* si «Comentariu la Dumnezeiasca Liturghie»,

luind tema rugSciunii inimii si a vietii dubovnicesti de la Macarie si introdudnd

noi perspective tn spiritualitatea sacramentalfi, cu accentul pe Intilnirea dinamicS

cu lisus Hristos Cel Invtat 49
.

Intluenta asupra rom&nilor. Preotul Vincent Desprez (monah de la Liguge)

scrie in opera citata de noi continuu, vol. I din Pseudp-Macarie, «Oeuvres Spi-

rituelles», p. 16, In capitolql «L'Oeuvre dii Pseudo-Macarie, tradition grecque»

:

«Colectia a doua • a celor cincizeci de onfilii duhovnicesti, selectiune inteligenta,

cunoscuta in Apus de la 1559, si cea mai rfisplnditS in RasSrit, ocupS 322 de pagini

in editia critica, care se sprijinS pe opt manuscrise». In nota 3 el continua asa r

«CeIe mai bune slnt cele din Halki Panhagias Kamariotisses 75, din 'al Xl-lea sau

mai curlnd al XII-lea secol (K) si din Mosquensis, Btblioteca s/nodald, gr. 177,.

sec. XII (M). Ele au apartinut mtnastirilor din LavrS (K) si a lui Philotheon (M>
din Muntele^Athos si provin de acolo, poate. Alte douS manuscrtse provin de la

Athos si unul din Slria—Palestinai cele mai' vechi Invdtdmfnte privind pe cef/a/ti

doi factorl due c&tre Moldova 9! Constantinopol («orientent vers la Moldavie et

Constantinople))). * •

Paisie Velicicovsky (1722—1794), care a activat si a murit In Moldova, a
lasat doua exemplare ale Filocaliei si multe alte manuscrise in ruseste; in biblioteca

lui de la Neamtu s-au gasit multe manuscrise romanesti. Ele s-au lnmultit prin

stradania lui si a altor caiug&ri, arzlnd de focul dumnezeiesc, care le tllcuiau si

apoi le copiau, ca s3 le inmulteasca, cu o scriere maiastri, si frumos colorata.

Multe dintre aceste manuscise au au fost r&pite de prin min8stiri de cei care au

48. Amintim combaterea ideil c8 autorul pmiliilor este, dup5 traditia orto-
doxS, un cSlugar ortodox grec din secolul al XVni-lea, f8cutS cu argumente
interne si externe, de Neophytos Kavsoxalivites. (Vezi In aceasta prfvintS, op. cit.,

a lui Jean Meyendorff, *Messaliantsm si AntimessalianistnT — A fresh Look
?i at the *macarian* Problem; p. 585, nota 2.

49. A se vedea George A. Malorey, S. I., pp. cit., p, 8 si Vincent
Desprez, op. cit., p. 39—40.

50. Aceste probleme ale Sf. Grigore Palamas au fost dezvoltate pe larg de *J.

Meyendorff in ^Introduction a 1 etude de Qiegoiie Palamas*, col. «Patristica
Sorbonensis», 3 (Paris, 1959, p. 198—213). Pentra Sf. Simeon Noul Teolog a se ve-
dea George Malorey, op. cit* p. 8.

.

.1
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voit sa le tipareasca (adesea fara a indica pe adevaratul traducator) 51
. Voi aminti

•aici ujiele tiparituri romanesti cu numele Sfintului Macarie eel Mare sau Egipteanul

si apoi altele ale unor autori influentati de scrierile lui Pseudo-Macarie.

In prefata Patericului tiparit cu binecuvintarea Mitropolitului Grigoric in 1828

la Bucuresti, la «cuvintele Sfintilor Batrini» (numite «apophtegmata» la greci), «care

•cuvinte cite au fost cu nume dup3 Alfa-Vita, s-au talmacit de iznoava din Pate-

ricul eel grecesc de eel intru fericita pomenire dascalul Pafnutie. Iar cite sint

asezate in deosebite pricini fara de nume, unele s-au pus din Patericul eel roma-

nesc, dupa cum s-au gasit scrise cu mina. Iar altele iarasi de iznoava s-au talmacit

din eel grecesc, asezindu-se fieste-care pricina la locul ei in capete, dupa cum se

vad. Care, ca un raiu duhovnicesc, ...desteptind sufletul catre urmarea nevoinfelor

il aprind si catre calea ceea ee duce la imparatfa cerurilor il povatuiesc mai

virtos pre cela ce si-a ales lui-si viata cea monahiceasca...» 52
.

O parte de 40 de «cuvinte de inyatatura» profunda pe 12 pagini mari (•?'

necontestate de nimeni) citeaza pe Sf. Macarie Egipteanul.

Amintim acum iarasi traducerea fostului nostru profesor Preof Cicerone lor-

dachescu, «Omilii duhoynicesti» de Sf. Macarie Egipteanul (Chisinau, 1931,

242 pagini).

Continuam cu preluctaiea unei pdrfi a Omiliilor, facuta de Slintul Simeon

Metafrastul (Logotetul) in cinci omilii mari, inclusa in Filocalie, undc a fost pu-

blicf.ta in romaneste 53
.

In acela$i cadni al iniluenfei operei care poarta numele Slintului Macarie

(isupra unor Uaduceri romdnesti, incepem prin a aminti cele doua traduceri ale

fostului profesor si rector al Institutului Teologic din Bucuresti, Ene Bi'aniste, opera

5/. Nicolae Cabasila : "Viata in Hristos» si «Comentarii la dumnezeiasca Litur-

ghie» : In ele^se dezvolta tema macariana a rugaciunii inimii si sensurile spiritualo

de la Macarie, care dau perspectiva spirituals sacramentala a unei intilniri dina-

mice cu Iisus Hristos Cel inviat si inaltat.

Cu aceasta am ajuns la o lista a unor autori amintifi partial si intimplator

la nr. 1076, 1617, 2014 ale Bibliotecii Academiei RomSne sau care n-au fost amin-

titi nicaieri,. desi se citeau in cartile calugaresti si despre care se va invata mai
mult folosindu-se textele respective : In vol. I din Filocalie : Marcu Ascetul si

Diadoh al Foticeii (si in vol. V)
; in vol. IV, Isihie Sinaitul, in al Vl-lea, Simeon

Noul Teo/og
; in al Vll-lea Nichilor Isihast'ul, Grigore Sinaitul si Grigore Palama ;

In al VHI-lea Calist Patriarhul si Ignatie Xarithopoulos ; in al X-lea, Isaac Sirul.

Intluenfa asupra Slavilor M . Slavii, fiind crestinati de greci au primit influenta

macariana de la scriitorii greci «in formS de antologii si florilegii», precizeaza

51. Pentru toata partea aceasta cu citaliile respective a se vedea George
M a ! o r e y, op. cit., p. 8—9.

52. Vincent Despre z, «Pseudo-Macaire», «Oeuvres spirituelles, I, Ho.
melies propres a la collection 1II», p. 16, $i nota 3.

53. Eu insumi am imprumutat cinci manuscrise vechi splendide, de la Metpcul
«Gradina Icoanei» si n-am mai putut sa le predau inapoi, nemaifiindu-mi resti-

tuite, cu toata stradania mea disperata, din 1946, impartasind durerea celor lipsil't

de lucrari.atit de pretioase si sub oprobiul rusinii de a le fi Imprumutat unor qameni
fara constiinta, desi erau socotiti de o inaltS noblete.

54. «Catre pravoslavnicul cetitoriuu (de la editia veche), p. 3, din «Patericul ce
cuprinde in sine cuvinte iolositoare ale Siintilor Batrini* : De la Avva Macarie
pag. 130— 142 cu unele note explicative. S-a tiparit pentru intiia oara in* zilele lui

Grigore Dimitrie Ghica Voievod Domnul Muntehiei, cu osirdia si binecuvintarea
celui de atunci Mitropolit al Ungro-Vlahiei Kiriu "Kir Grigorie spre folosul si in-
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specialistii. Omiliile au aparut fcagmentar Inainte de secdul al XVI-lea ?i Si, Nil

SQrsky (1433->-1508), care a trait cHiva ani la Muntele Athos, aproape de Cpnstan-

tinopol, a putut aduce In Rusia spjrituajitatea rugiciunii lui Iisus Hristos si isi-

hasmul. In scrierile sale se gaseste o sinteza originals pe baza temelor ljii Macarie

despre rugaciunea inimii, penthos, saracia interioarS §i smerenia. Aceeasi influenta

se manifests la altf teologi mari ai vremii ca Iosif din Volokolamsk (1,439—1515)

si Maxim Grecul (1470—1556). Influenta macarianS cea mai mare a venit Jnsl prin

traducerea Filocaliei grecesti (colectie de scriitori isihasti, depinzind In mare ma-
sura de Macarie), facuta de Paisie Velicicovsky (1722-1-1794). El a lasat la Mlnastirea

Meamtu si doua copii manuscrise ale Omiliilor lui Macarie, Specialism amintesc

pe Si, Seratim de Sarov 1.1759^1833), ca pe unul dintre sfintii cei mai pppulari

ai Rusiei, care rnedita zilnic asupra Omiliilor si ca si ele predica expertenta trei-

micS a luminii, care preface chiar trupul cu lumina sa taborica.

Far5 Indoiala Insa, opera mistica anonimS rus5, scrisa sub influenta lui

Macarie, cea mai cititS astSzi in lume, este «Povestirile unui pelerin rus cStre

parintele sau duhovnicesc» M. Ea descrie pelerinajul unui taran rus prin Siberia,

la putinS vreme dupa rSzboiul din Crimeea si inainte de desfiintarea iobSgiei,

fSclnd cunoscuta starea Rusiei In toate privintele. «Niciodata InsS, tSranul nu Intlrzie

cu descrierea lumii aparentelor sensibile. Crestin, ortodox, el e In cSutarea per-

fectiunii, grija lui fiind absoIutul» (p. 11). El pelerineaz5 «recitlnd rugSciunea lul

Iisus asa cum a invatat-o din Filocalie. Aceasta rugaciurie-monolog ' arata occiden-

talilor dorul de o rug3ciune contemplativS, mai interioarS, simplificatS, p sinteza

a elementelor rSspindite In Omiliile lui Macarie. Nepsis, ori constants veghe inte-

• rioara astipra celor glndite, rugSciune nelncetata, rugaciune de foe, care face

flacara In inima si transforms pe om printr-o experientS a unei fiinte Infiltata la

Hristos prin puterea Sflnrtului Duh iniauntrul sSu».

Inlluenfa asupra Apusului. Problema importantei vechii trSiri duhovnicesti a

fost pusS mai ales In tarile cu mari dispute confesionale, care le Imparteau, ca

Anglia si Germania. De aceea noi nu ne vom ocupa aici de lucrarea duhovniceasca

a Sf. Casian In Europa, care a cuprins prin Romano-catolicism Intreg Apusul (fiindcS

am facut-o In alta parte), oriclt de atragStor ar fi benedictismul, de pildS, ci vom
rezuma aceastS influenta macarianS in Bisericile din cele doua tari amintite, avlnd

ca urmare reflectarea obisnuita in Bisericile inrudite din alte tari.

Protestantii au Inteles cuvintele sfinte ale bStrinilor ca Indemn la o viata

cereasca individuals. Descrierea ei de pietisti este aceea a trSirii Irtgeresti, ceresti,

sub influenta lui Iisus Hristos. Citeva fragmente din lucrarea protestantului

I. Sloeilel, «Teologia mistica a lui Macarie» ne va da un exemplu de experienta

demnarea celor ce vor sa se ingrijeascS si sa se nevoiasca pentru a lor mintuire,

In Bucuresti, lg Sf. Mitropolie la anul 1828. S-a tiparit pentru a doua oarS cu oste-

neala si cheltuiala P.S. Antim Petrescu, fost Episcop al Rlmnicului Noului Severin,

lar acum a treia oara se tipareste de cStre Institutul de editura crestinS al Sfintei

Episcopii a Ramnicului Noului Severin. Ramnicul Vllcii, Tiparul Tipografiei Cozia

a Sfintei Episcopii, 1930.

55. A se vedea in vol. V din FilocaMa romSneasca - cu titlul : *Paralraza In

150 de capete a Sttntului Simeon MetalrastuI la cele 50 de cuvinte ale St'mtului

Macarie Egipteanul*. p. 293—387, la p. 277, indicindu-se si traduceri ce se afla la

Biblioteca Academiei Romane.

3 — Sflntul Macarie
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ei la protestanti *•
: VTreptele pe care urea sufletul sint credinta ?i speranta. Cu-

rfitia $i activitatea fn lume, iubirea lui DumneZeu 51 a omului, smerenia si rug3-

ciunea care e «conducfitorul jocului in carul virtutilor»... sufletul vine mereu mai

aproape de telul sau tnsorit. Mereu mai curat si mai rezonant se face el sub

influenta binecuvintatS a puterii duhovnicesti a fiintei lui Hristos, a focului dum-
nezelesc, * luminii ceresti»

!

' Fbciil dumnezeiesc consumS tot ce e pSmintesc $i pacatos iri suflet si urea

ptna la apatie. E pentru el un element de neinlbcuit al vietii, hran5 si iscusinta,

crestere, respiratfe In viatS... Incepe viata duhovniceasca de ceai mai inaltS clari-

tate $1 cun6a$tere, Duhul Sflnt legindu-se nemijlocit cu
t

sufletul infalScarat, arzind

de luminS. El se face cu El acelasi Duh si un amestec, tot luminS, tot ochi, tot Duh,

tot bucurie si desfatare si incintare, tot iubire si miia, tot bine si bunatate»...

Hristos devine pentru el totul, rai si pomul vietii, perla si coroana... om si

Dumnezeu, vin $i apa viet.ii, luptator si aana, totul in toate... Plinatatea aduce di-

mineata Invierii si fericirea cereasca. CSci la Inviere se revarsS Dumnezeirea

luminoasa a lui Hristos si foclil Dumnezeirii inlauntrul sufletului si pe corp, pe

care-1 indumnezeieste.

In cerul eel unul sint multe trepte §i vefificari si grade, dar pentru toate El

este /piscul fericirii si sflnteniei. Acolo nu exista griji si necazuri si oboseala, nu

batrin 51 nici Satana si lupta, ci numai desfStare si bucurie, pace si urare de bine.

Toate sint una in Hristos, toate se odihnesc in lumin3, toate domnesc cu Hristos,

in vesnjeia, cea (SrS sfirsit».

,
Primul text tiparit al Omiliilor M afl5m la Paris in 1559 de Jean Picus 57

.

.

Protestantii pietisti din sec. XVII si XVIII au aflat in textele macariene un mod
de apropiere harismatica, intima si perspnaia, departata de scolasticismul greoi,

romano-catolic, care avea- intiietate ?i in unele cercuri teplogice protestante. La

Macarie ei aflau si q atitudine constants de lupta individuals pentru desSvirsirea

trestinS si chiar o bazS pSrelnica pentru doctrina lor.

Primjal proteslant pomenit de unii speciali§ti, care s-a bucurat de inriurirea

puternicS, macarianfi, ar fi Johann Arndt (155S—1621), pastor luteran ?i teolog

german. Se spunea ca cunostea pe dinafarS cele 50 de Omilii §i c5 a introdus

pasaje intregi din ele in scrierile sale ca De vero christiano 91 PamdiesgartlGin (gra-

dinita paradisului). -

A avut discipoli muiy, unul dintre ei, Johann Gerhardt (1582—1637) a adus

o renastere a Germaniei in secolul al XVII-lea — cu interpretarea patristica a

Sfintei Scripturi, prin scrierile lui Macarie. Un impuls foarte puternic al influentei

macariene asupra pietismului protestant la dat Gottfried Arnold (1666—1714), care

a tradus in nemteste Omiliile lui Macarie j despre el se spune c5 a pregStit calea

pentru o baza comuna' a unor comunitati aproape cSlugaresti,' care s-au dezvoltat

in Europa si America. El credea ca Macarie invata si justificarea numai pfin cre-

dinta. Nemultumit de starea pe loc a Bisericii Luterane, el a predicat desSvirsirea,

56. Pentru paragraful acesta vezi Introducerea la cartea lui George A.
M a 1 o r e y, p. 9, cu indicatii bibliografice si J. Meyendorff, <Kyriakon, Fests-

57. Noi avem, de mai bine de patruzeci de ani.editia franceza tradusa de filo-

soful crestin francez Jean Gauvain, cu o introducere exceptionaia si note bogate,

in 1943, in colectia «Caietelor Ronului» ; intre timp am mai cunoscut altele, mai
ales prin recenzii.

critt Johannes Oiwslen», p. 585—586, nota 6.
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cum era vazutS de Macarie, ca un proces care duce la indumnezeire, printr-o

constants veghe a inimii omului.

In Frairta e amintit pastorul hughenot Pierre poiret (1646—1719), avind o

influents imensa asupra grupurilor pietiste din Franta, Olanda si Anglia. Si el a

avut viziunea vietii crestine ca o cSlStorie misticS a unui pelerin, plinS de pre-

faceri progresive, pe o temS aflatS la Macarie 58
. I se atribuie formula urmStoare

:

«Nu e nevoie sS arati omului care are ochi care sS citeascaY ca toata Teologia

Mistica e intemeiata pe Macarie» m.

'Scrierile pietiste ale unor teologi de talia lui Ariidt, Arnold' Kopken si Chris-

tian Hoburg, (ultimii doi din secolul al XVlI-lea) erau adesea rettpSirrte. In felul

acesta ideile "macariene au putut pStrunde pe depUn In adtncurile Crestinismului

apus^an, «care era insetat de un contact imediat cu Dumnezeu intr*o experfentS

de conversiune». AceastS influents, care poate fi v5zutS si in scrierile, lui Saren

Kirkegaard (1813—1855), care, de^i nu citeaza pe Macarie si care a citit De veto

chrlstiano a lui Arndt are o' apropiere macarianS pracisS prin convensiunea la cre-

dinta lui radicals §i totala unnare a lui. Hristos *°.

' In Marea Prietenie influeftja macarianS §-;a manifestat cu putere inceptnd dip

secolul al XVIII-lea :. In 1721, Preotul Thpmas Haywood a facut prima traducere

a Qmiliilor, cu titlu'l : *Moralitatea primari sau Omiliile spirituale ale St. Macarie
Egfpteqnuh. Aceasta traducere a impresionat mult pe Samuel Wesley (1662—1735)

si pe cei doi. fii ai- sSH John (1703—1791), a cSrui pasiune a entuziasmat si pe

Charles (1707—1788). J. Wesley a fScut o nou& traducere a Omiliilor prin ale-

gerea acelora pe care le socotea cele mai importante si le-a tipSrit in primul

volum al bibliotecii sale crestine (1749),

Influenta lui Macarie era mare si aceasta se vede si in cercurile ierarhice

catblice inalte. Scrierile macariene, In special cele 50 de Omilii, erau foarte atrac-

tive pentru cititorii cu Inclinare pietists sau misticS, cu dorinta de a intra Intr-o

luptS interioara cu fortele Intunericului, intr-un Botez constant in Duhul Sfint

care sa asigure conversiunea biruitoare. G, Malorey citeaza la sfirsitul acestui

paragraf pe marele teolog Quasten, care rezumS astfel influenta lui Macarie asupra

nenumSratelor generatii de crestini scriind -. «Aceste Omilii indreptStesc pe autorul

lor la o pozitie pre-eminentS In istoria misticismului crestin din primele veacuri

?i au fScut dovada unui izvor de inspiratfe si pentru misticii moderni» 61
.

.
(Despre influenta exercitatS asupra lumii crestine de Omiliile duhovnicesti

macariene, mai departe, se pot trage concluzii evidente din sirapja lecturS a pa-

ginilor 41—42 din articolul lui Vincent Desprez «Pseudo-Macarie (Simeon)» din D.

de la S., p. 41—42).

58. ReprodusS de Dr. Dionys Stefenhofer, In lucrarea lui, citatS mai
sus, *Des Heiligen Makarius des Agypters, Piintzig Geisiliche Homilien* traduse
din greceste In «Bibliothek der Kirchenvfiter», & 1913, Kempten si Munchen p. XIX

—

XX), dupa Steettels «Die mystische Theologie Makarius des Aegyoters», Bonn,
1908.

59. Revenim la izvoarele noastre prindpale, G. Malorey si Vincent
Desprez, dar mai ales la primul.

60. Vezi I. Stoeffels, *Die mystische Theologie Maraius des Aegypters*
(Bonn, 190ff).

61. E. Benz, «£>ie Protestantische Thebais zur Nachwirkung des Makarius

Aegyptei im Protestantismul des 17 und 18 Jahrhunderts in Europa und Amerika*,

(Wisbaden, 1963), p. 26—28.



VIATA , SFlNTULUI MACARIE ECHPTEANUL

Multe si mari au fost luptele duse in timplil yie^ii lor de sfintil si

nemuritorii paring Macarie Egipteanul si Macarie Alexandrinul, de

<acesti) barba$i viteji si atle^i nebiruiji \, insa am ezitat sa le spun si

scriu, (de teama) ca nu eumya sa nu fiu necrezut de cei pu$in credin-

ciosi; Totusi, de dragul celor in^elepti, a eelor care s-au invrednicit de

a primi darurile Sfihtului Duh, voi istorisi luptele duse cu demnitate,

exerci$ul (spiritual) si renumele dobihdit de slin^i' Macarie!

Voi istorisi, in primul rind, virtuftle lui, Macarie Egipteanul. Aces-

ta a trait nouazeci de ani 2 S-a dus in pustiu pe cind avea treizeci de

ani si a viefuit acolo saizeci de ani. Intru atit a staruit in ostenelile

ascetiior $i Intru atit a inainiat in virtute, inc.it era numit «copilul ba-

trin». La virsta de 40 de ani, dupa ce a fost daruit cu puterea de a

st^pini duhurile, cu darul vindecarilor si cu duhul profetiei, s-a invred-

nicit de darul preo^iei.

Cu el vietuiau in adincul pustiului, numit Scetic doi ucenici : Unul

vietuia in preajma lui pentru a se ingriji de cei care veneau (sa-1 vada),

iaraltul locuia intr-o chilie aparte.

Cu timpul, Sfintul Macarie, care avea ochi prevazator, a zis celui

care-1 slujea, care se numea loan si care, mai tirziu, a ajuns preot in

locul lui : asculta, frate, cuvintul meu ; vad ca te ispiteste duhul iubirii

de argint. Daca vei lua aminte la cele ce^i spun, te vei desavirsi in lu-

crul lui Dumnezeu in acest loc, vei fi slavit, iar biciul nu se va apropia

de cortul tau ; dar daca nu vei lua aminte la cuvintul meu, vei avea

parte de sfirsitUl lui Ghiezi si de patima lui. Acestea spunea sfintul cu

cinci arii inainte de "moartea sa. Dupa alti 15 ani, (ucenicul sau loan),

care incalcase votul saraciei, atit s-a imbolnavit de elefantiaza, incit

nu se afla loc neatins pe trupul sau unde sa-si puna cineva degetul. Asa

s-a Implinit profetia sfintului cu eel care nu 1-a ascultat.

Cit despre lipsa de preocupare pentru mincare si Mutura (a sfin-

tului si a celor din preajma sa) aproape ca este de prisos sa vorbim : ca

o atare lipsa de preocupare nu se putea vedea nici la (monahii) din afa-

ra minastirilor, nici la cei din pustietati.

1. Autorul socoteste c3 este vorba despre doi Macarie.

3. In alte locuri se spune ca a trfiit o sutS de ani.
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Erau, deasemeni, superiori tuturor si prin zelul aratat pentru im-
plinirea poruncilor lui Dumnezeu : fiecare se straduia sa intreaca pe
aproapele sau prin diferite nevointe.

Cit despre Sfintul Macarie, se mai spune ca cea mai mare parte a

timpului si-o petrecea in extaz, o dedica lui Dumnezeu si nu lucruri-

lor pamintesti.

Despre el se mai spun inca si multe alte lucruri minunate.

Se spune ca un barbat egiptean decazut s-a indragostit de o femeie

casatorita si cuminte. Si pentru ca n-a reusit sa-si implineasca (gindul

sau) s-a dus la un vrajitor si i-a spus : fa cum stii, ca sa ma iubeasca,

sau s-o alunge barbatul ei. Primind vrajitorul destule daruri de la el si

neputind sa rataceasca mintea femeii, a facut ca ea sa apara, celor ce-o

priveau, cu chip de iapa. Venind la dinsa barbatul ei si vazind-o cu

acest chip, a inceput sa plinga §i sa se jeluiasca de o asa nenorocire.

Acesta chemind pe batrinii satului, le-a aratat-o, dar ei n-au stiut ce

s-a intimplat. Timp de trei zile ea n-a mincat nimic.

In sfirsit, pentru ca Dumnezeu sa sliveasca pe sfintul sau, barba-

tului i-a venit ideea s-o duca in pustiu la Sfintul (Macarie). I-a pus

capastru si a dus-o acolo unde locuia omul lui Dumnezeu.

Cind barbatul a ajuns in acel loc, i-au zis fratii : De ce ai adus aici

aceasta iapa ? Iar el le-a zis : Ca sa se miluiasca prin rugaciunile drep-

tului. Ei, insa, i-au zis : Ce i s-a intimplat ? El le-a zis : Iapa aceasta,

pe care o vedeti, a fost biata nevasta-mea §i nu stiu ce este cu ea acum.

Toate acestea i s-au descoperit sfintului si s-a rugat lui Dumnezeu
pentru ea.

Auzind acestea (fratii) s-au dus la Macarie, robul lui Hristos si i-au

zis : Cineva a adus aici o iapa. El insa, le-a zis: Voi sinteti cai, pentru

ca aveti ochi de cai. Aceea, insa, este femeie, asa cum a fost facuta,

ca apare asa schimbata, pentru ochii celor amagiti.

Aducind-o barbatul ei la el, (Sfintul) a binecuvintat apa, a turnat-o

peste ea ?i a spus o rugaciune peste capul ei. Si indata a aparut tutu-

ror celor ce o priveau, femeie, iar el a porunclt sa i se dea sa manince.

Apoi, omul lui Dumnezeu, adresindu-i-se, i-a zis : Niciodata sa nu ne-

glijezi (a merge) la biserica lui Dumnezeu $i a te impartasi cu tainele

lui Hristos. Aceasta ti s-a intimplat pentru ca timp de cinci saptamini

nu te-ai apropiat de preacuratele taine.

Si asa, vindecind-o la trup si la suflet, i-a dat drumul.

Se zice ca in anii cei din urma ai vie^iisale, (Macarie), a sapat un
canal subteran lung de o jumatate de stadiu, care pornea de la chilia

sa si ducea la o pe^tera. Atunci cind veneau multi (vizitatori) la el si il
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deranjau, el iesea din chilie pe ascuns, se ducea la pe§tera $i era de

negasit. Trecind prin canal, facea 24 de rugaciuni pina la pestera, iar

cind se intbrcea, facea la fel.

Despre el seziee-ca, pentru a convinge pe un eretk, care nu credea

in invierea trupurilor, a inviat un mort. Acest lucru s-a facut cunoscut

pretutindeni in pustiu.

Alta data, a fost adus la el, legat de insasi mama lui §i timit din

doua parti de doi tineri, un copil demonizat. Astfel de isprfivi facea de-

monul : minca piini facute din trei bani^e (de faina) si bea o amfora de

Cilicia de apa, apoi le da afarS, prefacindu-le in abur, ca si cind ar fi

fost consumate de foe
; pentru ca exists o ceata de demoni, care se zice

«cea de foc», care altereaza nu numai trupul, ci si mintea oamenilor.

Acesta, neindestulindu-se de mama sa, isi minca si murdaria si-$i bea

urina, Plingind, deci,' mama lui §i jelindu-se,il implora (pe sfintul). Sfin-

tul, insa, luindu-1 pe acela si rugindu-se pentru el, timp de doua zile, a

incetat patima aceluia cea infricosatoare, venita de la diavoL Atunci «
intrebat-o pe mama lui • Cit vrei s3 manince ? Iar aceea i-a zis : Zece

litre 3
. (Sfintul) a certat-o pentru ca spusese prea mult, apoi rugindu-se,

iarasi pentru tinar, cu post, timp de 7 zile, a izgonit de la el demonul

lacomiei si a stabilit hrana lui la trei litre^de piine, dar si pe acelea,

muncind ; sa le manince. Asadar, si pe acesta, cu ajutorul harului divin

vindecindu-1, 1-a dat mamei sale.

Aceste lucruri minunate le-a facut Dumnezeu prin Macarie, prie-

tenul sau eel adevarat, al carui suflet nemuritor este acum cu ingerii.

Eu n-am fost in preajma acestui sfint, pentru ca un an inainte de ve-

nirea mea in pustiu, a adormit.

VIATA SFlNTULUI MACARIE ALEXANDRINUL
(DIN ISTORIA LAUSIACA A LUI PALADIU)

Am trait in preajma Sfintului Macarig Alexandrinul pe cind era

preo.t al a§a ziselor chuii, in care eu am locuit nouaani. Dintre aeestia,

timp de trei ani a locuit impreuna cu mine acest Macarie, traind in 1U
niste, Unele din fapteje si semnele lui minunate le-am vazut eu insumi,

pe altele Je-am auzit de la atyii, care au vie^uit impreuna cu el, iar al-

lele le-am auzit de la mul^i al^iu

Nevointa marelui Macarie, dupa cuin eu §i mul^i al$ii am cunoacu-

t-o, aceasta era : daca auzea ca cineva se neyoiesfe intr-un lucru, nu-

maidecit se nevbia §i el in lucrul acela. Deci, auzind el ca Tabeni'siotii

nu maninca bucate (preparate) la foe, in timpul postului mare, a hotarit

3. O 1Hra are 333 gr.
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ca timp de sapte ani, (niei) el sa nil manince bucate (pregatite) la foe, ci

numai zarzav^turi crude §i, daca va avea la indemina, legume muiate

in apa ; altceva, nimic. Auzind ea altul maninca doar o litra de piine

(in timpul postului mare) a spart vasele pe care le avea si a pus me-
rindele intr-un vas Cu gitul sub^ire, hotarindu-se sa nu manince decit

atita cit va putea scoate cu mina din el. Mare i-a fost acest (examen)

al cumpatarii ! Ne povestea, glumind, ca uneori (reusea sa) apuce mai
multe bucati (de piine), insa nu le putea scoate afara pe (gura) strimta

a vasului. Vamesul, zicea el, de obicei nu-mi permitea sa maninc, A§a
se face ca timp de trei ani am mincat patru sau ^cinci uncii (de piine),

untdelemn am consumat un sfert de litru, iar apa am baut tot atit de

putin.

Cindva, povestea el, a hotarit sa-§i invinga sorrmul. N-a venit la

adapost timp de douazeci de zile si douazeci de nop#, ziua fiihd topit

de arsi^a, iar noaptea fiind chinuit de febra. <Apoi a venit in chilie).

Dac5 ,n-as fi venit la adapost, spunea el, §i daca n-as fi dormit, mi-se

usca creierul. Dar, cind mi-am revenit, zicea,' (mi-am dat seama ca) ^n^

vinsesem somnul, pentru ca nu m-am lasat pradS iui decit atit cit ii

era necesar firii.

Cindva, ne spunea el, a dorit sa intre in gradina in care se afla, zi-

ce-se, monumentul lui Iannis si Iamvris, vrajitori care au trait pe vre-

mea iui Faraon, pentru a infrunta pe demonii de acolo ; .pentru ca se

zice c3 in acel loc fusesera asezati de ei, prin mestesugul vrajitoriei,

mul^i si termini demoni. Datorita vrajitoriei, acestia de^inusera locurile

de cinste la curtea lui Faraon. Avind, deci, putere (mate) !n Egipt, au
construit, in vremea viefli lor, din pietre dreptunghiulare, acea lucrare,

in care au facut un mormint. (Inlauntru) au depus mult aur, au pl'ahtat

copacf de tot felul si au sapat o mare fintina cu ap5, sperind, zice-se,

ca dupS plecarea lor de aici (in via^a de dincolo) sa se desfateze In

acel paradis. Decl, pornind spre gradina si necunoscind drumul, Maca-
rie, robul lui Dumnezeu, a fost coridus doar de stele, asa cum sirit con-

dusi marinarii care strabat marile. A$a a strabatut tot pustiul. Avind
insa, cu el o legatura cu nuiele, punea ea semn, cite una la o mils, ca

sa-1 ajute la intoarcere.

DupS nbua zile se afla linga gradina si, venind noaptea, s^a cukat

putin. Venind, Jnsa, diavolul si adunind acele nuiele, le-a pus linga

capul luL A facut aceasta (diavolul), .desigur, ,cu permisjunea lui Dum-?

nezeu, pentru ca (Macarie) sa se exerseze si mai- mult %i pentru a nu-§i

pune nadejdea in niste nuiele, ci mai degrsba in harul lui Dumnezeu,

har care a condus mai bine de £0 de ani poporul Israel prin pustiu,
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prin stilpul de foe si prin nor, desi poporul nu i se supunea si i se

impotrivea.

§i, scuftindu-se (Macarie), a aflat nuielele sjtrinse in manunchi.

SpUnea sfintuj : ApropiindU-ma de gradina, au iesit din ea, in in-

timpinarea mea, ca la 70 de demoni, de tot felul : unil ftp3", al^ii

topSiau, alfii scrisneau dintii amarnic impotriva mea, iar al^ii venind

in zbor spre fa^a mea, imi ziceau : Ge vrei, Macarie, ispita monahilor ?

De ce ai venit la noi ? Am uneltit noi impotriva vfeunuia dintre mo-

nahi ? Dear ai ceea ce ne apartinea, ai pustiul de unde tu, impreuna

cu cei asemenea tie, ati izgonit pe confratii nostri. Nu avem nimic comun
cu tine. De ce vii in locurile noastre ? Ca anahoret, multumeste-te cu

pustiul ! Noua ne-au harazit acest loc cei ce 1-au construit. Nu vei putea

sa ramii aici. De ce vrei sa intri acolo, unde nimeni dintre oamenii cei

vii n-au intrat, de cind fratii (nostri) au zidit acest (monument) si au

fost iSngropati aici de noi. $i multe spunindu-i demonii, plingind si tin-

guindu-se, le-a zis • Voi intra numai sa vad si voi pleca. Demonii, insa,

(i-au zis) : promite-ne acest lucru pe constiinta ta ! Eu, spunea^Macarie,

le-am zis : Asa voi face. §i indata au disparut.

Intrind, deci, am vazut totul : am vazut cazanul de arama, legat

cu lant de fier, linga fintiha, mincat de timp, si fractal-de otetar uscat,

nemaiavind nimic inlauntru.
,

Plecind, apoi, netulburat de acolo, sfintul s-a intors in 20 de zile

(la cfailia lui). <$i pentru ca n-a gustat nimk, cit timp a calatorit prin

pustiu, dat fiind ca merindele i se terminasera, rabdarea i-a fost greu

incercatS. Pe cind era la capatul puterilor si voia sa stea jjos si sa se

odihneasca, i s-a aratat cineva, asemenea unei fete imbracata in giulgiu

curat, care avea un vas din carp picura apa si stand ca la un stadiu, il

chema sa vin5 si sa bea. Trei zile a vazut-o ; trei zile a venit catre ea,

dar n-a putut s-o ajunga, insa cu speranta ca-si va astimpara setea,

a rabdat oboseala. Dupa aceea, i s-a aratat o turmS de bivolite, dintre

cele ce traiesc prin acele locuri. Una dintre ele, care avea vitel, a stat

inaintea mea. §i vazind ca ii curge laptele, m-am apropiat dje ea ?*

sugind, m-am saturat. Aceasta, supunindu-se unei porunci divine, m-a
urmat pina la chilie. Eu o sugeam, iar pe vitelul ei nu-1 primea.

Alt5 data, acest virtuos (barbat), pe cind sapa in apropierea stufului

si a lastarisului o fintina pentru indestularea mOnahilor, a fost muscat
de o aspida. AceastS vietate are venin ucigator. §i apucind-o sfintul cu

miinile de grumaji, a rupt-o In bucSti si i-a zis : Daca Domnul meu nu
te-a trimis la mine, cum de ai indraznit sa vii (aici) ?

Acest Macarie, (zis) eel Mare, a avut mai multe locuinte 4n pustiu

in care se nevoia pentru virtute : una in adincul pustiului Scetic, alta
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in Libia, la asa^zisele «chilii» si alta in mttnteTe Nitriei. Prima era fara

ferestre ; se zice c& aici statea Macarie, in intuneric, tot timpul postului

mare ; a doua era foarte strimta ; (stind aid) nu putea nici picioarele sa

si le intinda ; in sfirsit, a treia era mai larga ; alci primea pe cei care

veneau sa-1 viziteze.

Atita multime de demoniza$i a vindecat acest iubitor de Dumnezeu,

incit nu este lucru usor a-i enumera-

Pe cind ne aflam noi la acest sfint, a fost adusa pe bra^e o tinara

de rieam nobil din Tesalonic, pentru c3 era paralizata de mulp ani.

Si aducind-o la el, a fost pusa linga chilia sa. Faclndu-i-se mila, el s-a

rugat indelung pentru ea si a uns-o cu untdelemn sfin^it, chiar cu

miinile sale. Dupa 20 de zile ea s-a facut sSnatoasa si mergea pe pi-

cioarele ei. Si venind in orasul ei, a trimis multe ajutoare la sfinti.

Auzind Macarie ca Tabenisio^ii au via^a aleasa, si-a schimbat ves-

mintele, a luat inf§tisare de muncitor si str§batihd pustiul, timp de
10 zile, a venit laTebaida. Intrind in minastirea lor, a intrebat de arhi-

mandritul Pahomie, (conducatorul) lor, bSrbat foarte incercat, care avea

harul profetiei. Duhul, insa, nu i-a descoperit lui Pahomie ca el era

Macarie. Deci, apropiindu-«e de acesta, Macarie i-a zis : Ma rog #e t

Domnule, primeste-ma in minastirea ta, ca sa devin monah. Atunci

Pahomie i-a raspuns : Esti deja batrfri, cum vei putea sa te nevoiesti ?

Fra^ii se nevoiesc din tinerete ; se obisnuiesc cu ostenelile si nu li se

pare greu. Tu, insa, la asa virstS, nu vei putea suporta ispitele, te vei

scandaliza si, pTecind, ne Vei vorbi de rau. Si nu 1-a primit. FJ, insa,

a staruit (sa fie primit) si n-a mincat sapte zile. Apoi a zis marele
Macarie (lui Pahomie) : Frimeste-m5, awa, si de nu voi posti ca acestia

si de nu voi face ceea ce fac jacestia, sa poruncesti sa fiu izgonit din

minastire. Auzind acestea, marele Pahomie i-a convins pe fra^i sa-1 pri-

measca. Numarul lor era, ca si astazi, 1400

.

v
Deci, a fost primit marele

Macarie in aceasta minastire si dupa pu^in timp a venit postul eel mare.

I-a vSzut marele Macarie pe fiecare dihtre ei supunlndu-se la felurite

nevointe : pe unuH mincind doar seara ; pe altul la doua (rfle), iar pe
altul la cinci (zile)

; pe altul stind toata noaptea (la priveghere), iar

ziua urmatoare venind la lucru. Atunci, el a udat niste tufe de finic

;

acestea au cfescut ($i au ascuns chilia, iar el stind intr-un colt, pinS

ce a trecut postul si au venit Pastile, nu s-a atins de piine si apa, nu
si-a indoit genunchii sa se culce, n-a stat jos si n-a mincat nimic, afar§

de frunze crude de varza, duminica, ca sa para ca maninca si sa nu se

mindreasca. Iar daca vreodata iesea pentru vreun lucru ce-i era ne-
cesar, se intorcea indata si-si continua munca, fara sa-si deschida gura

si fara sa vorbedsca. Stind, deci, Jn pieioare, nu facea altceva, decit se
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ruga cu inima si preftucra frunzele pe care le ave'a la indemina. Va-
iindu-l monahii acelei minastiri, s-au ridicat impotriva egumenului lor

si i-au zis : De unde ai adus pe acest om fara de trup, ca sa ne umile§ti ?

Sa stii ca daca nu-1 sco^i de aici.astazi to\i plecam de la tine. Auzind

acestea de la fratf, marele Pahomie i-a intrebat (ce face) §i aflind cum
se nevoieste, s-<a rugat lui Dumnezeu sa-i descopere cine este acesta.

Si i s-a descoperit ca acesta este Macarie monahul. Atunci Pahomie,

luindu-1 de mina si ducindu-1 in lacasul de rugaeiune, in care se afla

si jertfelnicul, 1-a imbratisat si Ua zis :, Vino, batrine venerabil ! Tu
esti Macarie si mi-ai ascuns acest lucru. De mult am dorit sa te vad^

pentru ca am auzit de faptele tale. 1ft mul^umesc ca ai mustrat pe fiii

mei, ca sa nu socoteasca nevoin^a lor un lucru extraordinar. Acum te

rog, du-te la locurile tale, pentru ca ne-ai edificat in destul, §i roaga-te

pentru noi. Apoi, rugindu4 to^i fra^ii, a plecat.

Alta data — ne istorisea acest om lipsit de patimi ^— pe cind im-

plineam nevointa monahiceasca,. precum dorisem, mi-a venit in minte

ca timp de cinci zile sa ma gindesc doar la Xhimnezeu si la nimic alt-

ceva. Si pentru ca m-am hotarit sa fac ace'asta, am incuiat chilia si

curtea, ca sa nu raspund celor care ar fi venit j.a mine. Am inceput de

luni ; atunci am poruncit min^ii mele si i-am zis : Vezi sa nu cobori

de la cele ceresti. AccAo ai pe ingeri, pe arhangheli, pe heruvimi si pe

serafimi ; acolo ai pe Dumnezeu, facatorui tuturor acestora. Acolo pe-

trece^i timpul ! Sa nu cobori la cele paminte§ti §i sa nu nutregti eugete

lumesti. Am rezistat doua zile si doua nop^i, dar atit de'mult am miniat

pe diavolul, incit s-a facut limba de foe si mi-a ars tot ce aveam in

chilie ; chiar si rogojina pe care stateam a luat foe, incit am crezut ca

si eu insumi voi arde. A treia zi, cuprinzmdu-ma frlca, m-am lasat

de acest gind ; nemaiputind sa am mintea neclintia la Dumnezeu, am
coborit-o la cercetarea lumii acesteia, ca sa nu mi se socoteasca aceasta

drept raindrie.

Alta data (la Macarie) a fost ,adus un eopil, care era muncit de un
duh necurat. El, punindu-si mina dreapta pe capul copilului si pe cea

stinga pe inima lui, atit s-a rugat, incit a ajuns sa fie suspendat in aer.

Copilul al carui trup era umflat de apa ca un burduf, a strigat din

toate puterile. si dind drumul apei, a ajuns .ca la inceput. Apoi, ungindu-1

cu untdelemn sfiritit, a , turnat peste el 'apa binecuvintata si dindu-1

tatalui sau, i-a poruncit sa nu se atinga de carne §i vin timp de 40 de
zile. §i a§a, vindecindu-1, i-a slobozit.

Cindva, pe marele Macarie il tulburau gindurile slavei de§arte,

ispitindu-1 sa iasa din chilie §i sa mearga la R»ma, chipurile, ca sa faca

bine celor bolnavi ; pentru ca mare era fotrii el :harul Domnului, care
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lucra impotriva duhurilor. Si pentr'u ca de mult timp il tulburau, iar

el nu li s-a supus, (in cele din urma) 1-au napadit si mai tare. Deci,

culcindu-se sfintul pe podeaua chiliei, a lasat picioarele sa-i iasa afara

si a zis demonilof (eare-1 ispiteau) cu slava desarta ; trage^i-ma, demo-

nilor, daca puteti ! Pentru ca eu (de voia mea), nu-mi voi purta pi-

cioarele in alta parte. Deci, daca puteti sa ma duce# asa, acolo unde

ziceji, voi merge. Apoi s-a jurat si a zis : Asa voi sta pina seara ; daca

nu ma ve^i misca, nu va voi astulta. Si a stat nemiscat si s-a sculat

abia seara tirziu. Venind, deci, seara, gindurile' iarasi il tulburau, de

data aceasta cu si mai multa putere. Atunci, sculindu-se sfintul si luind

un cos, care con^inea ca la doua banite, 1-a umplut cu nisip si punindu-1

pe uraar, a pornit sa strabata pustiul. Pe drum 1-a intilnit un invatat

din Antiohia, pe nume Teosevie, care i-a zis: Ce duci acolo, ava ?

Da-mi mie povara si nu te mai chjnui. El, insa, i-a zis : Eu chinuiesc

pe acela care ma chinuieste. (Eu imi chinuiesc trupul), pentru ca zbur-

dalnic fiind, imi inspira gindul peregrinarii. Si asa zicind, a mers mult

timp prin pustiu, iar dupa ce si-a domolit trupul,. a intrat in chilie.

Istorisea, cindva, acest minunat Macarie, un lucru cu totul aparte

despre Marcu ascetul si zicea : Pe cind slujeam Sfinta Liturghie, am
observat, la momentul impartirii tainelor lui Hristps, ca lui nu i-am

dat niciodata impartasanie si ca un inger i-6 dadea, luind-o de pe jert-

felnic. Eu vedeam decit dosul miinii celui ce-i dadea impartasania.

Acest Marcu, desi era tinar, stia pe de rost Vechiul si Noul Testament

;

in plus, el era foarte blind si curat ca nimeni altul.

Intr-una din zile, avind timp, m-am dus la (sfintul) Macarie, pe

cmd el era foarte batrin. Am stat linga usa chiliei lui, ca un novice,

pentru ca il socoteam mai presus de oameni — dupa cum si era — si

1-amuascultat indelung. Traise singur si, de§i se apropia de suta de ani

$i-si pierduse dintii, se mai lupta cu sine si cu diavolul si zicea : Ce
mai vrei, batrine mizerabil ? lata, ai baut si vin si de untdelemn te-ai

atkis! Ce, vrei sa-ti mai fae, lacormile, robul pinteeelui ? Apoi adre-

sindu-se demonului, (continua) : Du-te de la mine, diavole ! M-ai facut

sa imbatrinesc }n nepasare, ai adus slabiciuni peste trupul meu, m-ai
facut sa ma infrupt din vin si din untdelemn, m-ai facut sa iubesc pla-

cerea. Nu mai ai nimic de rapit de la mine. Du-te, deci, de la mine,

tu, cel-ce urasti pe
:
oameni ! Apoi, (din: nou catre sine), ca unui nesa-

buit, isi zicea : JIaide, fleearule si minpauie ! Pma cmd voi fi cu tine ?

Istorisea Pafnutie, robul lui' Dumnezeu, ucenicul " acesttti om mi-

nunat, ca intr-iina din zile, pe cind Macarie statea In turtea casei si

vprbea 'cu DumnezeUv o hiehS,' luindu-§i puiul care era orb si Impingind

cu capul pprti^a casei, a hurat la ei si 1^ aruncat la picioareUe lui.
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Luind puiul si scuipind peste ochii lui, Sfinto! Macarie s-a rugat si

numaidecit acesta a vazut ; iar hiena, alaptindu-1, a pleeat. A doua zi,

(hiena) i-a adus Sfintului Macarie pielea unui.berbec mare. El a lasat

aeeasta piele Sfintului Atanasie, episcopuL Fericita Melania* m-a incre-

dintat ca Sf. Atanasie i-a dat ei acea piefle, care se zicea «darui hienei».

Domnul a facut aeeasta, ca sa fie slavit robul sau asa cum a facut cu

Ilie si cu Daniel.

Se spune despre acest sfint ca, de cind a fost ; bdtezat, n-a scuipat

jos timp de 60 de ani. El s-a botezat cind avea 40 de ani ; la acea Virsta,

chipul sau era destul de mic si avea par doar pe buza(de sus) si citeva

fire in virful barbii ; aeeasta, perttru ca din cauza ostenelilor monahi-
cesti, nici perii barbii nu-i crescuiserS. Intr-una din zile m-am dus la

sfintul acesta, cu sufletul foarte tulburat si i-am zis*: Ava Macarie, ce

sa fac, ca ma apasS cugetiil si-mi "Mice : Aiei mi faei rtimic
;
pHeacS (din

minastire) ; Dar, prea sfintul Macarie mi^a zis: Spune cugetului tau :

pazesc zidurile acestea pentru Hristos.

Acestea, deci, le-am consemnat din multele lupte, nevointe si semne
ale fericitului si virtuosului Macarie.

ALTfe LOCURI DIN ISTOEIA LAUSIACA, '

"DESPRE SFINTli DIN FERME

In Egipt se afla un munte, care duce jn adineuLpustiului Seetic,

(la locul) care se numeste Ferme. Aici se nevoiesc ca la 500 de barbati.

Printre ei se afla si un monah extraordinar, numit Pavel, care, toata

viata asa si-a petrecut-o : S-a rugat neincetat, Mrfi sa faea altceva si

fara sa ia ceva vreodata de la cineva,. afara numai de ceea ce trebuia

sa manince in ziua respectiva. Formulase 300 de ragaciuni si le numara
asa:-aduna (300) pietricele si le $inea in sin ; iar la fiecare rugaciune

arunca o pietricica.
i

Acest om al lui Dumnezeu s-a dus la Sfintul Macarie, pentru fo-

losul lui duhovnicesc si i-a zis : Ava Madarie, sint zdrobit. Ava Macarie

1-a poftit sa-i spuna motivul pentru care este trist. Acela i-a zis: In-

tr-un sat loeuieste 6 fecioara, care, deja de 30 de ani se nevoieste.

Despre ea multf mi-au spus cam afara de simbata si duminica, in nicio

alta zi nu maninca. Aflind' aeeasta, m-am osindit, gindind ca eu fiind

creat maiputernic decit ea, mi pot sa fac mat mUlt de 300 ruggciuni.

Atunci, i-a raSpuns Sfintul Macarie si i-a zis r Sint 60 de ani de cind

eu m-am dedicat acestui mod de via^a. Fac 100 de rugaciuni, imi procur

qu miinile cele necesare pentru hrana si dau iratUor eeea ce le datorez,

iar oonstiin^a mi ma condamria pentru faptul. ca as fi? neglijent. Tu,



v'T;A-T ! A; ••'•• &

insa\.facmd 300 de rugaciuni, constiin^a te condamna, fie pentru ca nu
le faci cu inima curata, fie pentru ca putind sa te rogi mai mult,

n-o;facL. •. :

Despre > Evloghie eel rnutilat ?i jdespre judecata lui Antonie

In adincul pustiului, care duce spre;Marea ftosie, ca la 30 mile de

riu, intre, Babilon si Heracleea, se afla muntele Sfintului Antonie. Am
venit, deci, . la ;minastirea cea de linga riu, in care se aflau ucenicii sai,

Macarie si Amantas, in asa zisul Pispir. Se zice ca el vine la aceasta

mina&tire, ciftd dupa 12, cind dupa 20, cind dupa. 50 de zile, dupa cum
il tfimite Duilwezeu, spre binele celor ce se afla in minastire. Deci,

ne-am adunat fra^i diferiti, avind diferite nevoi, intre care si un anume
Evlogbie.

In sfirsit, a venit marele Antonie seara tirziu, imbracat cu hlamida

strinsa eu> curea de piele. A intrat in minastirea lui. si. a intrebat, ca

de pbkeij pe ucenicul sau, Macarie, in legatura cu cei ce venisera,

Convenisera ca pe monahi sa-i numeasca ierusalimiteni, iar pe laid sa-i

numeasca egipteni. Ii mai daduse consemn sa spuna ca cei ce nu.fac
nimic sint egipteni, Deci a zis marele (Antonie) : Frate Macarie, au
venit frati ? Si el a raspuns : Da, au venit : Si i-a zis (Antonie) : Sint

Egipteni ; sau : Ierusalimiteni ? Spunindu-i
(

(Macarie) ca sint Egipteni,

ei i-a zis : ; Pregateste linte si da-le sa manince. Apoi a facut rugSciune

CU ei §i i^a slobqzit. Dupa aceea, i-a vorbit Macarie despre noi si despre
eel mutilat si a zis : Sint si atyii, amesteca^i. Daca ar fi zis ca sint

numai ierusalimiteni, ar fi stat toata noaptea si ne-ar fi vorbit despre

mintuire. Deci, in seara aceea, stind marele (Antonie), i-a mingiiat pe
to^i s.a.m.d.

Des§re Valens

Un oarecare Valens, de neara din Palestina, venind in pustiu, a

trait cea mail mare parte a vie^ii sale impreuna cu noi. Acesta, dupa

ce a dus o viata aspra si a ajuns la eel mai inalt grad al nevointelor^

(in cele din. urma) a fost dat de rusine de diavol Diavolul 1-a Jmpins

spre infumurare. Si fiind cuprinsa, putin cite pu$n, mintea lui, de

aceasta patima nenorocita, a inceput sacugete despre sine lucruri mari :

ca, anume, se afla in preajma ingerilor si ca acestia sint gata sa-i slu-

jeasca. Prietenii sai povesteau ca intr-o seara, tirziu, cosea un cos. Fa-

cindu-se intuneric si cazindu-i jos acul, nu-1 gasea. (Atunci) demonul

i-a facut o faclie si el 1-a gasit
;
pentru acest lucru se mindrea neno-

rocitul, minune mare. Dar, prin grija lui Dumnezeu, s-a facut numai-

decit cunoscuta ob§tii vatSmarea lui. S-a intimplat ca niste straini sa

aduca fructe comunitatii. Sfintul Macarie, batrinul, trimi$nd cite un

pumn (din ele) fiecaruia la chilie, i-a trimis si nenoracitului Valens.
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Acesta, batind si insultind pe cei ce i lewau adus, a zis : Spune lui

Macarie ca nu sint mai rau ; deeit el, ca sa-mi trimitS el mie toine-

cuvintare. Cunoscind, deci, Macarie ratacirea lui, s-a dus dupa citeva

zile ca sa-i vorbeasca si i-a zis : Frate Valens, esti pe calea cea ratacita ;

inceteaza $i roaga-te lui Dumnezeu. El, insa, n^-a luat aminte la acest

indemn ;si nu i s-a supus, Vazind, Insa, diavolul ca lui i se supune, s-a

prefacut c& este Mintuitorul si i s-a aratat noaptea^ In vedenie, im-

preuna cu miide demoni, care purtau faclii. I-a ar&tat © roaia de foe,

care avea in mijloc ceva asemanStor cu Mintuitorul, Unul dintre (de-

moni) ii zicea : Te iubeste Hristos pentru cur&tenia vie$i si pentru

purtarea ta ; de aceea s-a apropiat de tine ca s& te vada. Besi din chilia

ta si vazindu-1, pleaca-te si inchina-te lui. Iesind, deci, din chllie si

vazind multimeacelor ce purtau faclii, si ca la o mila pe Antihrist,

a cazut si i s-a inchinat. Atit de mult si^-a pierdut min^ile nenorocitul,

incit dupa citeva zile, venind in biserica, a zis in prezen^a tuturor, ca

nu are nevoie de impartasaniej pentru ca a vazut pe Hristos. Atunci,

luindu+-l park^u, 1-au legat pentru un timp cu lanturi, (umilindu-1), si

facind rugaciuni continue pentru el, 1-au vindecat. Pentru ca cele pro-

tivnice sint medicamente pentru cele protivnice.

Prin urmare, am soootit necesar sa adaug in carte si vie^ile ceftor

amalgiti, pentru siguranfa ce}or ce se aflape oalea (cea buna). Pentru

ca si virtu^ile sint motiv de cadere, pentru cei ce le urmaresc fara

diseernamint. ,.

Despre Heron
Un alexandrin, pe nume Heron, a fost vecinul meu. Era tinar, in-

teligent, cultivat, cu via^a curata si extrem de sensibil in maniere.

Multi dintre cei apropia^i lui spuneau ca maninca o data la trei luni,

ca se mul^umeste cu Impartasania si, daca are la indemina, (consuma)

zarzavat. Acest lucru 1-am cunoscut si eu, impreuna cu fericitul Al-

binus, pe cind mergeam in pustiul Scetic, ce se afla la 4u de mile de
noi. In timpul calatoriei, noi am mincat de doua ori si am baut de
trei ori; acela, insa, n-a gustat nimic si cit timp a durat calatoria a

declamat (pericope din Sfinta Scriptura) : un psalm mare si 15 mai
mici ; epistola catre evrei ; o parte din (cartea) profetului Ieremia

;

Evanghelia lui Luca si Proverbele. Ba nici nu puteam sa ne tinem
in pas cu el.

Dar si acesta, dupa ce a dat multe lupte si s-a supus multor

osteneli, a fost cuprins de o mindrie nebuna, care 1-a ridicat pina ka

cer — de unde s-a pravalit ca un cadavru nenorocit — si, in nesa-

buinta lui, a inceput sa urzeasca ginduri nesocotite impotriva sfintilor

paring, chiar sa-i si insulte si sa zica : Se insala cei ce se supun inva-
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taturii voastre. Ca nu trebuie sa avem mulft invsttatori, altera^ de

Hristos, pentru ca Mintuitorul Insusi a spus : «Sa nu numi$ pe nimeni

invatator aici pe pamint» (Matei 23 f 8). Si atit de mult -i s-a intunecat

mintea de mindrie, incit nM nu 'weia sa se aptopie de Siihtele Taine.

In cele din urma, tulburat de demon, ca de un foe foarte violent, »a

venit, prin grija lui Dumnezeu in Alexandria, ca cuiul prin cui sa se

scoata. A devenit indiferent, s-a dus la teatru si la hipodrom si si-a

petrecut timpul in circiumi.

I. Istoril despre Sfintul Macarie
editate din codicele Vindobonesian

A zis ava Macarie : De ce judeci pe uciga§i, pe desftfnati, pe pro-

fanatorii de morminte si pe oricare dintre cei nelegiuift ? Acestia isi

au judecatorul lor. Nu privi lucrurile nurrtai dintr-o parte, ci mai de-

graba cerceteaza multele tale greseli isi te vei afla, de multe ori, mai
rau decit acestia. Pentru .ca, deseori, si tu privesti cu ochi desfrina^i

;

ori, stii si tu ca acest lucru este un adevarat adulter. Deseori ofensezi

pe fratele tau ; or, stii ca Domnul a spus : «Cel ce va zice jratelui sau

nebunule», este vinovat de focul gheenei» (Matei 5, 22). Dar faptul

eel mai infricosator este acela ca te apropii cu nevrednicie de Sfintele

si prea curatele lui Hristos Taine si te faci vinoveit fa^a de trupul si

de singele Lui. Acela, pe care tu il judeci, a ucis un om.oarecare ; tu,

insa, ai ucis pe Hristos Insu§i, esti responsabil de junghierea Lui, atunci

cind te impartasesti cu nevrednicie cu preacuratul Lui trup si singe.

Pentru cS zice Apostolul : «Cel ce m&ninca si bea cu nevrednicie (aces-

tea), este vinvoat fat& de trupul si singele lui Hristos; bea si manincd
sie-si osindd» (I Cor. 11, 29). Altfel spus, fapta pe care au facut-o iu-

deii, ucigindu-L (pe Iisus), o savirsesc cei ce se impartasesc cu nevred-

nicie cu trupul §i singele Sau. Si pe buna dreptate, pentru ca si eel

care sfisie porfira imparateasca si eel ce o murdareste, aceeasi moarte
primeste. Deci, si cei ce i-au frint etunci trupul si cei care-L intineaza

acum, impartasindu-se cu suflet necurat, vor avea parte de aceeasi

osinda, dupa cum spune Apostolul.

Spunea, cindva, ava Macarie : Pe cind eram tinar si stateam fara

grija in chilia mea, m-am hotarit sa merg in pustiu, zicindu-mi in cu-

getul meu : Pentru folosul meu, voi sta de vorba cu orice om pe care-1

voi intilni.

Si, lata, am intilnit un copil, care pastea un bou §i i-am zis : Ce

sa lac, copile, ca mi-e foame ? El mi-a raspuns : Maninca ! Apoi din

nou i-am zis : Am mincat si iarasi mi-e foame. Si el iarasi mi-a ras-
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puns : Maninca, iarasi ! I-<am zis a treia oara ca de multe ori am mincat

si iarasi mi-e foarae, Atunci el a zis : Ava, esti ca un asin : totdeauna

vrei sa maninei. Si aflind folos (in raspunsul iui), am plecat.

Povestea, cindva, un batrin despre ava Maoarie : Se afla, zicea el,

in parole Arsinoitei un monah care se nevoise multi ani, ducind via$a

de sfint. In cele din urma, a fost stapinit de duhul desert al mindriei.

Acest duh 1-a indepartat de la dreapta credinta si i-a inspirat cugetul

asa zisilor Hierachi^i, care spun : ca Mintuitorul nu s-a inaltat (la cer)

cu trup omenesc ; ca trupul cu care sintem imbracati nu inviaza ; ca

trei sint principiile care cdnduc lumea : Dumnezeu, materia si rauta-

tea ; ca Cuvintul lui Dumnezeu nu S-a intrupat cu adevarat si n-a

devenit om desavirsit si ca El nu este cauza mintuirii tuturor. Acest

•om a dus la ratacire 500 de suflete. A reusit aceasta, mai ales pentru

ca facea multe (semne minunate) cu cuvintul : descoperea lucruri pier-

dute §i Indeparta moartea in diferite chipuri ; ba chiar §i demoni

scotea. Acest fapt, de altfel a fost prezis in Evanghelie, unde se spune

ca (uneltele lui, Satan) vor face semne si minUni, incit sa rataceasca,

de va fi cu putin^a, chiar si pe cei talesi (Matei 24, 24). Iar duhurile

conducatoare au putere sa alunge pe cele slabe §i fac totul pentru

pierderea sufletelor.

Deci, episcopul locului aceluia s-a dus la ava Macarie, omul lui

Dumnezeu, si i-a zis: Vino si ajuta-ne ! Pentru ca daca nu curatim

tinutul hostru pe cind tu esti in viap, to^i se vor duce la el §i vor fi

dusi in ratacire. Macarie a zis : Voi merge, dar ce sa fac eu, un om
simplu ? Episcopul insa a staruit §i i-a zis : Eu asa cred, ca daca vii,

Dumnezeu va aduce pace in Biserica Lui. De multe bri am voit sa vin

(la tine), dar am fost impiedicat de clerici, ca sa nu ma fac de risul

laicilor. Acum, deci, nemaiputind suporta pierderea poporului si te-

mindu-ma de pedeapsa lui Dumnezeu, Care zice : «Singele lui il voi

cere din miinile uoostre», am venit la tine, pentru ca Dumnezeu
m-a trimis.

'

Sculindu-se Maoarie, 1-a urmat si a venit la acel ratacit. De indata
ce 1-au vazut, a zis episcopului : Acesta are duh superior ; afla ca nu-mi
sta in puteri a-1 supune. Cu astfel de duhuri nu m-am luptat Ca doua
sint ordinele demonilor : unul, care introduce placerile in trup si altul

care insufla ratacirile in suflet. Acesta (din) urma este greu de supus.
Pe uniica acestia ii trimite satan vrajitorilor, ratacitilor, ereticilor si

celor asemenea lor. Atunci a ziB episcopul : Atunci ce sa facem ? Si

a raspuns batrinul : Este nevoie de rugaciuni. Caci cuvintul nu are

putere. (Facind deci rugaciuni), in cele din urma i-au poruncit (rataci-

tului) sa iasa Cdin chilia lui), iar acesta a iesft. §i numaidecit episcopul
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1-ta apucat de git si i-a zis : De ce n-ai venit la noi si ne-ai lasat sa te

asteptam atita amar de vreme ? El a raspuns : Pentru ca nu cugetaft

corect. Atunci Sfintul Macarie i-a zis : Tu, deci, cugetf corect ? El

a raspuns : Foarte (corect). Ce inseamna — a continuat ereticul —
afirmatia pe care o facet* voi : Credem ca, carnea si oasele s-au inatyat

(la ceruri) ? Si a raspuns Sfintul Macarie : Daca de la noi spunem aceasta,

bine faci ca intrebi. Dar daca Adevarul a voit sa sa spunem asa, atunci

ce zici ? Dar sa nu faeem risipa de cuvinte si sa spunem ceea ce credem.

Daca crezi in acestea, bine faci ; iar daca nu crezi, te impotrivesti lul

Dumnezeu, respingi inva^atura Lui. Acela a zis : Mai intii sa spun eu

ce cred. Dar Sfintul i-a raspuns : Credinja cea gresita nici nu trebuie

sa se auda ; Sa auzim credinta Bisericii de pretutindeni ; si i-a spus

episcopului s-o expuna. Deci, fiind de fa$a poporul, episcopul a inceput

sa expuna credinja asa : Cred intr-unul Dumnezeu, Tatal atotftitorul

;

Si in Cuvintul eel de © fiin^a cu El, prin care veacurile s-au facut

;

Care la plinirea vremii, a venit in trap, pe care 1-a luat din Sfinta

Fecioara, Maria, pentru a nimici pacatul ; El a fost rastignit, a murit,

a fost ingropat si a inviat a treia zi ; sji (s-a suit la ceruri) §i sade de-a

dreapta Tatalui ; si iarasi va sa vina, in veacul viitor, ca sa judece viii

si mortii. Si intra Duhul Sfint, eel de o fiinta cu Tatal si cu Cuvintul

Lui. Credem, deasemeni, in invierea sufletului si a trupului, dupa cum
spune Apostolul : <Se seamana trup panuntesc, inviaza trup duhov-
nicesc» (I Cor. 15, 42). Si iarasi : «Trebuie ca (trupul) acesta stricacios

sd fie imbracat cu nestricaciune» (I Cor. 15, 53).

(Dupa aceea, a zis Macarie ereticului) : Vezi ce spune acesta ? Dar
acela i-a raspuns : Mie sa nu-mi adeveresti credinjja prin cuvinte. S3
mergem la morminte si de vei in via pe vreunul dintre cei ce dorm
acolo, atunci voi vedea ca gindi^i corect. In ceea ce ma priveste, eu
cred ca sufletul inviaza fara trap.

Intorcindu-se Sfintul Macarie c3tre episcop i-a zis : Ar fi o mare
gresala sa ispitim pe Dumnezeu ; eu nu indraznesc sa cer lui Dumnezeu
sa faca un semn atit de mare, pentru hatirul unui (duh) satanic. Dar
episcopul i-a zis : Ba da, parinte ; sa faci aceasta pentru intreg tmutul.

Atunci au mers la morminte. Si a inceput hierachitul sa invoce pe
demoni, dar el n-a putut sa ridice nici macar un suflet (din mormint)

;

si pentru ca nu putea nimic, caci Duhul Sfint i se opunea, a zis :

din cauza voastra nu pot ridica pe nimeni. Dupa aceea, Macarie inge-

nunchind fara sa promita ceva cuiva, s-a rugat timp de o ora. Apoi
s-a sculat si in vazul tuturor a lovit cu bastonul sau de palmier un
mormint — pentru ca bastoanele monahilor de acolo sint de palmier ^~

si a inviat un om, nu dintre cei mor^i de curlnd, ci dintre (cei morti) de

4 — Sftntul Macarie
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demult. $i adresindu-se hierachitului, i-a zis : Cerceteaza (si vezi) daca

inviaza trupul. Acesta, uimit de un semn atit de mare si parasit fiind

de demon, a cazut cu fa$a la picioarele sfintului, impreuna cu tot po-

porul. Poporul a cerut sa fie ucis, insa el n-a ingaduit una ca aceasta,

ci 1-a luat cu sine in pustiu.

Se zice ca, intrebat fiind eel inviat, daca cunoa§te pe Hristos, a

zis ca nici n-a auzit de El, pentru ca murise pe vremea lui Faraon,

imparatul, inainte de venirea lui Hristos. Deci, botezindu-1, 1-a avut cu

sine trei ani, iar dupa acee,a a adormit somnul eel adevarat. Aces-

tuia i s-a potrivit cuvintul Domnului : «Nici el n-a p&c&tuit, nici pa-

rintii lui, ci (s-a facut aceasta) ca sd, arate slava lui Dumnezeu»
(loan 5, 3).

Atunci 1-a intrebat episcopul pe Sfintul Macarie, daca nu cumva,

facind un semn atit de mare, i-a incol$it in inima pofta dupa slava de§arta.

El, insa, i-a raspuns : Acela, a carui inima pofteste slava de la oameni,

nu cunoaste inca pe Dumnezeu ; ceea ce face, face pentru oameni. Dar
acela care s-a invrednicit sa cunoasca pe Dumnezeu, care se nevoieste

mereu si i se pare ca sta pe muchie §i se teme sa nu cada, acela are

o singura dorin^a : aceea de a ie§i din trup. Cit despre slava, aceea

nici prin gind nu-i trece. In acest sens, i-a dat §i un exemplu §i i-a

zis : Inchipuie-^i ca cineva calatore§te pe mare, calauzit de soare si de

razele lui, catre care mereu prive§te. Unui astfel de om ii spune cineva :

DacS-ti intorci privirea spre locul in care te-ai imbarcat, pentru a

reveni printre ai tai, te scufunzi. Ce va pati acesta, daca nu-1 va as-

culta ? Tot asa si eel ce priveste spre slava lui Dumnezeu, calca peste

slava (dobindita) de la oameni. Daca se intoarce catre aceasta, o pierde

pe aceea. Pierzindu-o pe aceea, este ravasit de multe alte patimi.

Celelalte (insusiri) ale acestui sfint : faptul ca era milostiv §i iu-

bitor de oameni, ca si puterea lui de discernamint, le tree cu vederea.

Jstorisire infrico§5.toare care uimeste mintea
A spus Ava Macarie : Venind eu la Constantinopol — pentru ca

dortam sa-1 vad — si trecind printr-un portic — chem AdevSrul ca

martor pentru cele ce va spun —, am vazut cu ochii mintii — cei da^i

mie de Domnul ca s5 vad lucrurile Lui cele minunate — un om, ase-

menea unui eunuc, stind la u§a unei case de desfriu ; era foarte trist

si ascunzindu-si fa^a intre palme, plingea a§a de tare incit credeai ca

si cerul plingea impreuna cu el. Apropiindu-ma de el, i-am zis : Spu-

ne-mi, te rog, de ce esti asa de trist §i plingi, §i de ce nu pleci de aid,

pentru ca aici este refugiu al femeilor nerusinate si desfrinate ? §i

raspunzindu-mi, mi-a zis : Slavite rob al lui Dumnezeu, dupa fire sint
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inger, dintre cei rinduiti de Dumnezeu oamenilor la botez, pentru ocro-

tirea lor in aceasta via^a. Pling, pentru ca ma doare, vazind pe eel

incredin$at mie, petrecind in orgii si nelegiuiri, stind acum in acest

refugiu al nelegiuirii, dupa cum vezi, cu aceasta desfrinata. Cum sa

nu depling chipul lui Dumnezeu, ajuns intru atita intuneric ? Atunci

i-am zis : Si de ce nu-1 cerft, ca sa fuga din acest intuneric al paca-

tului ? Iar ingerul mi-a raspuns : Pentru ca n-am loc sa ma apropii

de el ; caci de cind a inceput sa savir§easca pacatul, este rob al demo-

niloi si n-am nici o putere asupra lui. Deci, eu i-am zis : De unde stii

ca n-ai putere asupra lui, indata ce Dumnezeu # 1-a incredintat ? Si

mi-a zis iarasi ingerul : Dumnezeul nostru fiind bun §i iubitor de oa-

meni 1-a inzestrat pe om cu liber arbitru §i 1-a lasat sa mearga pe

calea pe care vrea. I-a aratat doua cai : pe cea strimta §i pe cea larga

§i i-a spus unde sfir§e§te fiecare. Anume, ca cea strimta §i aspra — a

carei parcurgere impune, pentru prezent, pu^ina osteneala — duce la

odihna vesnica, pe cind cea larga — a carei parcurgere se face cu

comoditate — duce la pedeapsa vesnica, la focul gheenei §i la cele-

lalte chinuri. Ce mustrare sa aduc omului pe care Dumnezeu mi 1-a

incredintat sa-1 ocrotesc ? Pentru ca Domnul si Dumnezeul nostru Iisus

Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, cearta, mingiie si-i inva^a pe

toti sa se ab^ina de la faptele cele necurate sj. abia daca unii cugeta

corect la dumnezeie§tile Lui cuvinte.

Apoi i-am zis : De ce-tf intinzi miinile, suspinind spre cer ? Iar

ingerul mi-a raspuns : Pentru ca vad in jurul lui (multime de) demoni :

unii cinta, altfi bat din palme, iar al^ii rid fara rusinare ; de aceea mi
se fringe sufletul de durere §i mi rog lui Dumnezeu sa izbaveasca (din

mina) demonilor creatura Sa. Ma rog sa-i dea pocainta intr^o zi, iar pe

mine sa ma invredniceasca a preda bunatatii divine sufletul acestui

om curat iji fara prihana.

Si, zicind aceasta, s-a facut nevazut de ochii mei.

Va spun, fratilor, ca nu este pacat mai scirbos decit desfriul §i decit

blestema-|;ia Sodomitilor. Daca cineva, aflindu-se in astfel de pacate,

se pocaieste, Dumnezeu il primeste, (bucurindu-se) mai mult decit

pentru alft pacatosi ; pentru ca aceasta patima intr-adevar izvora§te

din proprie initiativa, dar este intretinuta si inmultita prin exercitare

de diavol. Vrea cineva sa ucida aceasta patima, reuse§te prin prive-

ghere §i cumpatare.

Alte povestiri ale aeeluia$i {parinte)

Spunea, cindva, acelasi sfint Macarie : Intr-o zi ma rugam Dom-
nului Dumnezeu. Cind mi-am ridioat ochii catre cer, iata era deschis

si (am vazut) ingerii lui Dumnezeu, urcind si coborind, ducind cu ei
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sufletele. Alaturi de ei, al$ (ingeri), negri §i intuneca^i, se forjau in

vazduh ca sa smulga sufletele oamenilor. Ingerii, insa, li se impotri-

veau, ii loveau puternic si scapau sufletele. Am privit din nou §i iata,

doi ingeri aduceau in cer sufletul unui om. Deci, pe cind se apropiau

de vama desfriului, prostitu^iei si sodomiei — vamile acestea sint cele

mai uricioase pe la care trebuie sa treaca ingerii cu sufletul in drumul

lor catre cele inalte — a inceput stapinul lor s£ se tulbure, sa #pe

si sa spuna ingerilor lui Dumnezeu : De ce luaft cu voi acest suflet,

care ne apar^ine ? Ingerii, insa, i-au raspuns : Spune, prin ce viclesug

te-ai servit de el ? Acela le-a zis : A desfrinat pina cind a murit si de

multe ori, cu voia sa, pacatul sodomiei 1-a savirsit. Si nu numai atit,

ci si pe aproapele sau 1-a jignit. Deci, ce lucru bun a$ gasit la el ?

Iar ingerii i-au zis : Chiar daca sufletul sau a fost cindva robit de

aceste patimi, el le-a intrerupt inainte de a-i veni sfirsitul. Insa dia-

volul le^a zis : Nu, ,nu este precum zice^i, ci a murit nepocait
;
(nu

s-a pocait) pina la ultima rasuflare si nu a incetat cu nelegiuirile ;

nicaieri nu se afla dovada ca si-a rascumparat toate pScatele sale si

ca s-a ab^inut de la cele rele. A§a a murit : rob al pa'catului si cola-

borator al meu. Atunci a zis unul dintre ingerii lui Dumnezeu : Nu
se poate, nu-ft dau crezare ^ie, pentru ca esti numai minciuna, necu-

ratule. Sa fie chemat ingerul, caruia i s-a dat la botez ca sa-1 ocroteasca

si acela sa spuna adevarul.

Pe cind a fost chemat, acela era ocupat cu ingroparea trupului

celui incredintat lui. Si i-au zis ingerii : Spune-ne, confrate, sufletul

acesta s-a pocait pentru pacatele sale, sau a murit cu ele ? Si ras-

punzindu-le, ingerul a zis : Din ceasul in care s-a imbolnavit inainte

de a-i fi rau, gindindu-se la moarte, a inceput sa plinga si sa se tin-

guiasca. A trimis sa vina preotul Bisericii, iar atunci cind au fost

singuri, plingind, a inceput sa-si marturiseasca lui Dumnezeu, inaintea

preotului, pacatele, §i, intinzindu-si miinile spre cer si suspinind, sa

ceara iertare. Deci, daca Dumnezeu 1-a iertat cu puterea Lui — si

acest lucru e firesc — oare nu se cuvine sa dam slava dneptei Lui

judecati ? Auzind acestea, ingerii luminii au ris de diavol si 1-au lasat.

Si a trecut sufletul acela de cursa celor yicleni.

Si iarasi am privit, (spunea Macarie) si a aparut alt suflet. Acesta
era al unui famen din fire. Ca de obicei, demonii ii aminteau faptele

lui urite si viclene, examinindu-i fiecare pacat dup§ felul si locul unde
a fost facut

; iar ingerii lui Dumnezeu li se impotriveau, zicind c§ a

facut si unele fapte ale drepta^ii ; ca in viata lui, de multe ori a dat

cite ceva saracilor ; c5 atunci cind a facut vreun rSu, numaidecit s-a

pocait, acuzindu-se singur, plingind si suspinind. Si acestea zicind,
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ingerii lui Dumnezeu i-au luat in ris pe demonii care li se impotriveau

si nu se lasau convinsi ca Dumnezeu poate sa miluiastea sufletul ace-

luia. Atunci au zis demonii : Din tinere^ea sa a facut multe rele, pe

care el, ca eunuc si cre§tin nu trebuia sa le faca : a cazut in adulter

§i desfriu §i s-a intinat cu cei ce savir^esc pacatul sodomiei. Miniindu-se,

pe multi i-a insultat si, batindu-i crunt, i-a ucis. Deci, daca si acesta

merita mintuirea, luatf toata lumea si mintuiti gratuit pe toft pacatosii

pamintului, pentru ca noi in zadar ne ostenim. Atunci le-au zis in-

gerii : Lua^i aminte, nemernicilor, ca pacatele pe care le-a savirsit in

tinere^e, lasindu-se de ele, Dumnezeu i le-|a iertat. In plus, a adus

prin preoti milostenii si jertfe Domnului Dumnezeu pentru mintuirea

sufletului sau. Ce credeft voi, fiare puturoase : nu se cuvine ca acest

suflet sa aiba parte de mintuire ? Domnul, iubitorul de oameni, va

avea in vedere cele ce au fost aduse drept rascumparare, care nu sint

date la lumina acum. Toate pacatele, pe care oamenii le marturisesc

prin preot, cu smerenie si suspin — atunci cind inceteazd a le max

savirsi — milostivul Dumnezeu le iartd. Numai pe cei care isi ascund

pacatele de Dumnezeu si de oameni, Dumnezeu ii judeca, ii condamna
si-i da prada focului in veci, la nesfirsit. Acestea zicind ingerii, au

biruit pe duhurile cele rele si plecind de acolo au intrat pe pontile

cerului. A§a a fost eliberat si acest suflet de duhurile cele rele si asa

a aflat mintuire la Dumnezeu.
Dar, iata, (spunea Sfintul Maoarie), un alt suflet a fost adus ; un

suflet care fusese evlavios si temator de Dumnezeu ; care staruise in

fapte de milostenie §i aratase iubire fa^a de to# oamenii ; un suflet

cast si venerabil. Demonii frematau si scrisneau din^ii impotriva lui,

iara el, vazind salbaticia lor, tremura. Ingerii lui Dumnezeu, insa, 1-au

luat cu ei §i pe cind intrau pe portile cerului, 1-au intimpinat si 1-au

salutat toate puterile lui, bucurindu-se $i zicind : Slava Tie . Dum-
nezeule, ca a fost izbavit sufletul acesta din abisul eel prea adinc si

de (mina) balaurului celui inspaimintator. §i cu cit se inalta catre cele

de sus, pe atit il imbra^isau cetele celor nevazute, veselindu-se, pentru

ca asa obisnuiesc sfintele puteri ; sa se bucure si sa se veseleasca pentru

fiecare suflet care se mintuieste. Iar cind au ajuns la tronul eel instelat

al slavei lui Dumnezeu, cind a fost dus la fericirea Tatalui sau si s-a

revarsat peste el harul lui Dumnezeu si Tatal, s-a umplut tot de lu-

mina cea nemuritoare, de buna mireasma si de bucurie de negrait. §i a

fost predat lui Mihail, arhontele Testamentului, ca sa-1 inscrie in

odihna vesnica.

Dar, iata, (spunea Sfintul Macarie), un suflet era dus cu sila, de

demoni, in cele mai adinci ale pamintului. Era al unei slugi care, in
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acel ceas se sugrumase cu o sfoara\ Ingerul sau il urma §i plingea pier-

derea lui, zicind indurerat : Vai, (voua), nenorocitilor de demoni, care

pregatiti aceste lucruri ingrozitoare.

Apophtegmata

1. Unii dintre demoni stau pururea in preajma celor ce citesc si

incearca, luind adesea motive din chiar Sfintele Scripturi, sa le distra-

ga mintea si sfi le strecoare ginduri viclene. Uneori ii imping la cascat

si la somn greu, mai mult ca de obicei... In gura largita, impotriva fi-

rii, ca o prapastie, intra, subtiindu-se, diavolul... Acestea imi spunea

Sfintul Maearie si aducea ca dovada faptul ca, (pentru a evita acest

lucru), cei ce casca, isi pecetluiesc gura cu semnul Sfintei Cruci, urmind

o veche traditie...

2. M-a intrebat vasul alegerii, batrinul egiptean Maearie si mi-a

zis : Cum se face ca atunci cind ne aratam aspri fata de oameni, ne

vatamam sufleteste ; dar atunci cind ne aratam aspri fata de demoni,

raminem nevatamati ? Aflindu-ma in incurcatura, 1-am rugat sa-mi

spuna motivul. El mi-a spus : pentru ca in primul caz minia este im-

potriva firii, iar in cazul al doilea este conforms firii.

3. M-am dus in toiul amiezii la Sfintul Parinte Maearie si fiind

cuprins de o mare sete i-am cerut sa-mi dea apa sa beau. El insa, mi-a

spus : Multumeste-te cu umbra. (Gindeste-te) ca acum unii, calatorind

sau navigind, n-o au nici pe aceasta. Apoi mi-a vorbit despre cumpa-
tare. Crede-ma, fiule, — a zis — ca timp de 20 de ani nu m-am sStu-

rat nici de piine, nici de apa, nici de somn. Piinea am mincat-e (cinta-

rita) cu cintarul ; apa am baut-e cu masura, putin timp m-am lasat

prins de somn, (§i atunci) sprijinit pe ziduri.

II. Maxime (editate de Petru Possinus)

1. Un frate 1-a intrebat pe (ava) Maearie eel Mare cum poate sa

ajunga cineva la desavirsire. Batrinul, raspunzindu-i, i-a zis : La desa-

virsire omul ajunge numai daca are in inima §i in trupul sau smere-

nie
; daca nu-i da importanta pentru vreun lucru, ci mai degraba se

socoteste pe sine mai prejos decit (orice) creatura ; daca nu judeca pe

nimeni, ci numai pe sine ; daca sufera insulta si alunga din inima sa

orice rautate ; daca se sileste sa fie milostiv, bun, iubitor de frati, in-

telept, cumpatat pentru ca s-a scris : «Imparatia cerurilor este a celor ce

o iau cu asalt» (Matei 11, 12) ; daca nu priveste chioris ; daca isi paze§-

te limba ; daca isi intoarce auzul de la tot ce este zadarnic si vatama-

tor
; daca face dreptate cu miinile sale ; daca inima ii este curata ina-

intea lui Dumnezeu, iar trupul neintinat ; daca isi aminte^te in fie-
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care zi de moarte ; daca indeparateaza din sufletul sau minia si rau-

tatea ; daca se leapada de cele materiale si de placerile trupesti ; daca

se leap&da de diavol si de toate lucrurile lui §i dacS se roaga neince-

tat ; dacS in tot timpul si locul, in toate cugetele si lucrurile este asis-

tat de Dumnezeu. (Altfel), nu poate exista desavirsire.

2. L-a intrebat un frate pe b5trin si a zis : Ava, cum se face ca

desi savirsesc in chilia mea tot ceea ce trebuie, nu aflu mingiiere de

la Dumnezeu ? Batrinul i-a raspuns : Ti se intimpla asa pentru ca pe-

treci in nelucrare si vrei ca voia ta sa primeze. Atunci fratele a zis ba-

trinului : Deci, ce sa fac, parinte ? Si batrinul i-a zis : Du-te, lipes-

te-te de un om care se teme de Dumnezeu, smereste-te si renun^a la

voia ta si atunci vei afla mingiiere de la Dumnezeu.

3. A zis batrinul : Cel ce intra in parfumerie, chiar daca nu cum-
para nimic, se infrupta din mirosul placut ; tot asa si eel ce se apropie

de parin^ii (pustnici), daca vrea s-o urmeze, ii arata calea smereniei,

iar aceasta ii este ca un zid cind este atacat de dusmani.

4. A zis batrinul : Daca te ajunge vreo boala a trupuiui, sa nu te

nelinistesti. Caci daca stapinul tau vrea s^-ti incerce trupul, cine esti

tu sa te superi ? Nu-ft poarta El grija de toate ? Nu cumva traiesti in

afara de El ? Rabda, deci §i roaga-L sa-^i daruiasca cele ce-ti sint de

trebuinta ; caci aceasta este voia Lui. Arata indelunga rabdare si iu-

bire.

5. A zis batrinul : Pentru ca omul, din fire este un luptator, Dum-
nezeu ii cere sa nu fie preocupat de cele materiale si trupesti, pin§

(chiar si de) eel mai mic lucru. Pentru ca acestea pot sa-i impiedice

cugetul cu viclesugul dorin^ei §i al tristetei.

6. A zis batrinul : Rugaciunea, cugetul treaz si strunirea trupuiui,

tacute cu multa grija, due la stirpirea patimilor.

7. A fost intrebat batrinul : Ce este peregrinarea ? $i el a ras-

puns : (Peregrinarea este atunci cind zici) : Nu este rostul meu aici.

Acest lucru sa-1 faci in orice loc si timp. Aceasta este peregrinarea cea

adevarata.

8. A zis batrinul : Via$a (sfinta) fara instruc^e face mai multe

fapte bune decit instrucfta fara via^a (sfinta). Pentru ca (eel ce are

via^a sfintS), chiar si cind tace aduce folos
; pe cind (eel fara via^a

sfinta) chiar si cind cugeta aduce tulburare. Daca, insa, se intilnesc

(aceste calita^i) in acelasi (om), adica via^a (sfinta) si instruc^ia, ele

alcatuiesc o statuie a filosofiei.

9. A zis batrinul : Sa nu te grabesti sa devii capetenie a unei fra-

tii, ca sa nu adaugi poveri de pacate, straine pe grumazul tau.
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10. A zis batrinul : Faptul de a se ruga (cineva) cu ard©are ii adu-

ce bucurie si odihnS. Ardoarea in rugaciune vine de la propria voin{;a,

pe cind bucuria vine de la har.

III. Despre ava Macarie Egipteanul

1. A povestit despre sine ava Macarie si a zis : Pe cind eram tinar

si sedeam in chilie, in Egipt, m-au prins si m-am facut preot intr-un

sat. Si pentru ca eu nu voisem acest lucru, am fugit in alt loc ; acolo

a venit la mine un mirean si-mi slujea. S-a intimplat, insa, pentru a

fi ispitit, ca in sat sa vina o fecioara. Si luind in pintece, a fost intre-

bata, cine i-a facut aceasta. Atunci ea a zis : anahoretul. Si iesind (sa-

tenii), m-am dus in sat si, atirnindu-mi de grumaz oale innegrite de

fum §i toarte de vase, m-au tirit pe uli^ele satului, lovindu-ma si zi-

cind : Acest monah a corupt pe fecioara noastra : luafi-1, luati-1 ! Si

m-au batut, aproape sa ma omoare. Dar, venind unul dintre batrini, a

zis : pina cind batetf pe acest monah strain ? Slujitorul meu mergea

in urma mea rusinat, pentru ca unii ii aruncasera multe vorbe de

ocara si-i zisesera : lata ce a facut anahoretul, pe care tu-1 vorbesti de

bine ! Paring ei, deasemeni, ziceau : Nu-i dam drumul pina ce ne va

da garantie ca o va intre^ine. Atunci am zis slujitorului meu sa-i dea,

si el a dat garantie pentru mine. Si revenind la chilia mea, i-am dat

cosurile pe care le aveam si i-am zis : Vinde-le si da-i femeii mele sa

manince ! Si ziceam in cugetul meu : Macarie, iata, $-ai gasit femeie !

Trebuie s§ muncesti ceva mai mult ca s-o hrane§ti. §i am lucrat ziua

§i noaptea si-i trimiteam cele necesare. Dar, cind i-a venit nenorocitei

vremea sa nasca, s-a chinuit multe zile si nu nastea. Atunci i-au zis :

Ce inseamna acestea ? Iar ea a raspuns : §tiu. (Aceasta se intimpla)

pentru cS am insultat pe anahoret si mintind, 1-am acuzat. Nu este el

de vina, ci cutare tinar. §i venind slujitorul meu mi-a zis : fecioara

aceea n-a putut sa nasca pina ce a marturisit. Atunci, tot satul voia sa

vina sa-mi ceara iertare ; insa eu, auzind acestea si ca oamenii sa nu
ma intristeze, (iarasi) m-a sculat si am fugit in pustiul Scetic. Acesta

este motivul pentru care am venit aici.

2. A venit, cindva, Macarie Egipteanul, din pustiul Scetic, la ava

Pambo, in muntele Nitriei si i-au zis batrinii : Parinte, spune un cu-

vint fratilor. Atunci el a zis : Eu nu sint, inca, monah, dar am vazut mo-
nahi. Intr-adevar, stind eu cindva in chilie, in pustiul Scetic, ma har^u-

iau gindurile si-mi ziceau • du-te in pustiu §i ia aminte la cele ce vezi

acolo. M-am luptat cu gindurile cinci ani, zicindu-mi ca, poate, acest

impuls vine de la demoni, dar pentru ca acest gind staruia, m-am dus

in pustiu. Am vazut acolo un lac cu o insula in mijlocul ei ; am mai va-
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zut animalele pustiului care beau din el si doi ©ameni in mijlecul l»r.

Pentru moment m-am infricosat, pentru ca am crezut ca sint duhuri.

Acestia, insa, vazindu-ma infricosat, mi-au zis : Nu te teme ; si noi sin-

tem oameni. Atunci eu le-am zis : De unde sinteti si cum aft venit aici,

in pustiul acesta ? Ei mi-au raspuns : Sintem dintre cei ce due via^S

cenobitica, dar am cazut de acord si am venit aici. Am petrecut aici 48

de ani. Unul dintre noi este egiptean, iar altul din Libia. Apoi m-au
intrebat §i au zis : Ce mai este in lume ? Cade ploaie la vreme §i este

belsug in lume ? Eu le-am zis : da. (Apoi) i-am intrebat : Cum pot sa

devin monah ? Si mi-au zis : Daca nu se leapadS cineva de toate ale

lumii, nu poate sa devina monah. Si le-am zis : Eu sint slab si nu pot

(sa fac) ca voi. Ei, insa, mi-au zis : Daca nu poft (sa faci) ca noi, du-te

la chilia ta si plinge-ft pacatele ! Si i^am intrebat : Cind vine iarna,

nu va este frig ? Si cind este vara, (soarele) nu va arde trupul ? Dar ei

au zis : Dumnezeu ne-a dat harul acesta, a§a ca nici iarna nu tremu-

ram, nici vara trupul nostru nu este vatamat de arsi^a.

De aceea, a zis Macarie, v-am spus ca nu sint inca monah, dar am
vazut monahi. Iertati-ma, fra^ilor !

3. Pe cind ava Macarie locuia in adinca pustietate, ducind via^a

de anahoret, ceva mai departe, in alt pustiu era o multime de fra^i.

(Intr-o zi), batrinul a privit catre drum si a vazut pe satan, in chip de

om, trecind pe acolo. Parea ca poarta camasa lunga de in, rupta, prin

ale carei gauri se vedeau ulcele. §i i-a zis batrinul eel mare : Unde te

duci ? §i (acela) i-a raspuns : Merg la frati sa le due cele trebuitoare.

Si batrinul a zis : Si ce faci cu ulcelele acestea ?. (Acela) a raspuns :

Due fratilor mincare. §i a zis btarinul : Toate acestea ?. (Acela) a ras-

puns : da. Daca nu place ceva cuiva, ii dau altceva. Desigur, eel pu^in

un lucru din acestea va place fiecaruia. Si zicind acestea, s-a dus. Ba-
trinul a ramas privind catre drum pina ce acela s-a inters. Si cind 1-a

vazut, i-a zis batrinul. Ai reusit ?. Acela a raspuns : Cum puteam sa

reu^esc ?. De ce, i-a zis batrinul. Acela i-a raspuns : pentru ca toft mi
s-au aratat dusmani si nici unul nu ma primeste. Si i-a zis Mtrinul

:

Deci, n-ai nici un prieten acolo ? El, insa a raspuns : Ba da, am un
prieten, un monah, care ma asculta. Atunci cind ma vede fuge la mine
ca vintul. Si i-a zis btarinul : Cum se numeste fratele ? Acela a raspuns :

Theopemptos. Si spunind acestea s-a dus. Si ridicindu-se ava Macarie,

s-a dus in pustiul acela. Iar frafti, auzind ca vine Macarie, au luat foi

de palmier si au iesit in intimpinarea lui. Si fieeare s-a pregatit, cre-

zind ca la el va descinde batrinul. Acesta, insa, a intrebat despre eel

care se cheama Theopemptos. Si aflindu-1, a intrat in chilia lui, iar

Theopemptos 1-a primit bucuros. Si cind au ramas singuri, a zis ba-
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trinul : Cum merg treburile, frate ? (Acela a raspuns : Datorita ruga-

ciunjlor tale, bine. Apoi a zis batrinul : Nu te muncesc gindurile ? Ace-

la a zis : Pina acum, stau bine, — ca se ru§ina sa spuna. I-a zis ba-

trinul : lata eu due viata ascetica de atifta ani, sint cinstit de toft si pe

mine, batrinul, ma munceste duhul desfriului. A raspuns Theopemptos,

zicind : Crede-ma, ava, ca si pe mine. Apoi batrinul a spus ca si alte

ginduri il muncesc, pina ce 1-a facut sa marturiseasca (totul). Apoi i-a

zis . Cit postesti ? Acela i-a raspuns : pina la (ceasul) al noulea. Si i-a

zis batrinul : Posteste pina seara si nevoie§te-te. Invafti pe de rost

Evanghelia si celelalte scrieri ; iar daca ft se nazareste vreun gind sa

nu iei aminte niciqdata la cele de ,jos, ci la cele de sus ; iar Domnul

indata te va ajuta. Si dupa ce batrinul 1-a invaftrt pe frate, a plecat si

s-a dus in pustiul sau.

Si privind iarasi (batrinul catre drum), a vazut pe acel demon si

i-a zis : Unde te duci iarasi ? Acela i-a raspuns : Sa due cele trebui-

toare fraftlor. Si a plecat. Dar cind iarSsi s-a intors, i-a zis sfintul : Ce

mai fac frafti ? Acela a raspuns : rau. Dar batrinul a zis : De ce ? Acela

a raspuns : Toft mi se arata dusmani. Dar ceea ce este si mai rau, eel

pe care-1 aveam prieten si asculta de mine, nu stiu cum se face ca si

acela s-a schimbat, ca nici el nu ma asculta, ci mi s-a aratat mai dus-

man decit toft. Si am jurat sa nu mai pasesc acolo, decit peste (multa)

vreme. Si asa zicind, s-a dus, lasindu-1 pe batrin. Iar batrinul a intrat

in chilia sa.

4. A venit ava Macarie eel Mare la ava Antonie, in munte. Si, pe

cind batea la usa, a iesit (ava Antonie) la el §i i-a zis : Cine esti ? Iar

el a zis : Eu sint Macarie. Acela, intrind in casa, a inchis usa §i 1-a

lasat (afara). Dar vazind rabdarea lui, i-a deschis, i-a vorbit prietenes-

te si i-a zis : De mult timp doream sa te vad, pentru ca am auzit des-

pre tine. Si, gazduindu-1, el s-a odihnit, pentru ca era foarte obosit.

Facindu-se seara, ava Antonie a udat o ramura de maslin. (Va-

zindu-1), ava Macarie i-a zis : Ingaduie sa ud si eu una. Si acela i-a in-

gaduit. Atunci, el a luat un manunchi de corzi si le-a udat. Apoi, (cei

doi) au inceput sa vorbeasca despre mintuirea sufletelor. (Noaptea), o

coarda de maslin (crescind), a intrat prin ferestruica in pestera. Ve-
nind aici, dimineafti, fericitul Antonie si vazind mulftmea (lastarisu-

lui) corzii lui ava Macarie, a zis : Multa putere iese din miinile acestea.

5. Ava Macarie a prezis fraftlor ca regiunea Scetica va fi pustiita.

Cind veft vedea o casa construita linga mlastina, (zicea el), sa stift ca

este aproape pustiirea lui. Cind veft vedea copaci (plantaft), pustiirea

este la usa
; cind veft vedea copii, luaft-va cojoacele si plecaft.
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6. A zis iarasi (Ava Macarie), vrind sa-i mingii pe fra^i : A venit

aici un copil demonizat impreuna cu mama lui. Si i-a z*s (demonul)

mamei acestuia : Scoala-te, bStrino, si mergi de aici. Ea, insi, a zis :

Nu mai pot sa merg pe jos. Dar copilul i-a zis : te ajut eu. Si m-am
mirat de viclenia demonului, de felul in care voia sa-i indeparteze (de

acolo).

7. A zis ava Sisoe : Pe cind eram in (pustiul) Scetic, m-am dus

cu Macarie si cu inca sapte fraft ca sa seceram. Si am vazut o vaduva

care stringea spice in urma noastra si nu inceta sa plinga. Ce are

batrina aceasta, ca plinge mereu ? (Acesta) i-a raspuns : Pentru ca

oarbatul ei avea in paza comoara cuiva si murind pe neasteptate nu
i-a spus unde a pus-o, asa ca stapinul comorii vrea s-o ia pe ea si pe

copiii ei robi. I-a zis batrinul : Spune-i sa vina la noi, acolo unde ne

odihnim de arsi^a. Si venind femeia, i-a zis batrinul : De ce plingi

mereu ? Ea i-a raspuns : Barbatul meu avea in paza comoara cuiva si

a murit fara sa spuna unde a pus-o. Si i-a zis batrinul : Vino si spu-

ne-mi unde 1-ai pus. Si luind pe frati impreuna cu el, au plecat impre-

una cu ea. Si venind la locul acela, i-a zis batrinul : Du-te la casa ta.

Si fScind ei rugaciune, a strigat batrinul catre eel mort si a zis : Cutare,

unde ai pus comoara cea straina ? Acela, raspunzindu-i, i-a zis : Este

ascunsa in casa mea, sub piciorul patului. Si i-a zis Mtrinul : Dormi,

iarasi, pina in ziua invierii. Vazind fra^ii cele intimplate, au cSzut de

frica la picioarele lui. Atunci le-a zis bStrinul : Nu pentru mine a facut

Dumnezeu lucrul acesta — pentru c& eu sint nimic — ci pentru va-

duva si pentru ©rfani. Lucrul pe care-l vrea Dumnezeu de la oameni
este ca ei s& aibd sujletul f&r& de p&cat ; (cind acest lucru se intim-

pla) orice ii cere cineva, primeste. Si, venind, a spus vaduvei unde este

comoara. Aceasta, luind comoara, a dat-o stapinului ei si si-a eliberat

copiii. Si to# ci^i au auzit aceasta, au slavit pe Dumnezeu.
8. Spunea ava Petru despre ava Macarie ca venind cindva la un

anahoret si aflindu-1 bolnav, 1-a intrebat daca doreste sa mSnince ceva.

Acela a zis : o piinisoara. Si pentru ca nu era nimeni in chilie, nu s-a

lenevit prea bunul sa mearga in Alexandria si sa aduca bolnavului

(ceea ce dorea). Dar, mai minunat este faptul ca nimanui n-a spus

aceasta.

9. A spus, iarasi, ava Petru : Pe cind ava Macarie arata bunatate

fa^a de to^i fra^ii, i-au zis unii : de ce faci asa ceva ? El, insa, a ras-

puns : Doisprezece ani am slujit Stapinului meu ca sa-mi daruiasca acest

liar, iar voi ma sfatui^i ca sa-1 lepad ?

10. Se spune despre ava Macarie, ca atunci cind se afla printre

frati, respecta aceasta regula, zicindu-si : Daca \i se aduce vin (s& bei),
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sa bei pentru fraft, insa in locul unui pahar de vin, o zi intreaga sa nu

bei apa. Vrind, deci, fratii ca el sa se odihneasca, ii aduceau (vin) ; ba-

trinul, insa, bea ca sa se chinuiasca. Auzind aceasta ucenicul sau, a

zis frafllor : Pentru numele Damnului, nu-i mai daft (sa bea). Altfel,

se chinuie in chilie. Si aflind fratii, nu i-au mai dat sa bea.

11. Venind cindva, de la lac la chilia sa, ava Macarie tinea in

mini o creanga de maslin. Si iata, ca pe drum 1-a intilnit diavolul,

care avea cu el o coasa. Vrind sa-1 loveasca, n-a putut. Atunci a zis :

Multa putere ai, Macarie ; ca nu pot (sa fac nimic) impotriva ta. lata,

ceea ce faci tu, fac §i eu : postesti tu, postesc si eu
;
priveghezi tu, nici

eu nu dorm deloc. Numai intr-o privinta ma invingi. Atunci i-a zis ava

Macarie : Care este aceasta ? Raspunzind, acela i-a zis : (ma intreci cu)

smerenia ta. Pentru aceasta nu pot (sa fac nimic) impotriva ta.

12. NL=|te paring 1-au intrebat pe ava Macarie Egipteanul §i au zis :

Cum se face ca, fie ca maninci, fie ca postesti, trupul tau este uscat ?

Si le-a raspuns batrinul : Lemnul cu care se rascolesc vreascurile

aprinse, se usuca si el de la foe. Tot asa se intimpla si atunci cind omul
isi curata mintea in frica de Dumnezeu ; aceasta frica ii mistuie si

trupul.

13. S-a dus cindva ava Macarie din pustiul Scetic in Terenuthim.

Si a intrat in casa de rugaciune ca sa doarma. Intimplator, acolo fuse-

sera si mormintele vechilor pagini. $i luind un obiect, 1-a pus sub cap,

drept capatii. Vazind demonii curajul sau, s-au miniat. §i voind sa-1

infricoseze, au strigat un nume de femeie si au zis : Cutari^o, vino cu

n«i in baie. Auzind demonul, care se afla printre osemintele de sub el,

a zis — ca fiind unul dintre mor^i — : am un strain deasupra mea si

nu pot sa vin. Dar batrinul nu s-a temut, ci a lovit osemintele si a zis :

Scoala-te si du-te in intuneric, daca poti. Auzind aceasta demonii, au

strigat cu glas mare si au zis : Ne-ai invins. §i au fugit rusinati.

14. Se spune despre ava Macarie Egipteanul ca plecind din pustiul

Scetic si ducind cu el niste cosuri, a obosit si a stat jos. Si se ruga,

zicind : Dumnezeule, Tu stii ca nu mai pot. Si indata s-a aflat linga

riu.

15. In Egipt era un om care avea un fiu paralitic. L-a adus la chilia

lui Macarie si lasindu-1 la usa chiliei acestuia plingind, a plecat. Venind
deci, batrinul si vazind copilul, i-a zis : Cine te-a adus aici ? Acela a

raspuns : Tatal meu m-a aruncat aici si a plecat. Si i-a zis batrinul :

Scoala-te si du-te dupa el. Si indata, insanatosindu-se, s-a sculat si

plecind 1-a ajuns pe tatal sau. Si asa s-au dus la casa lor.

16. A zis Ava Macarie eel Mare, pe cind slobozea adunarea : fu-

gi$i, fratilor ! Atunci, unul dintre batrini, i-a zis : Unde sa mai fugim
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din pustiul acesta ? El, insa, si-a pus degetul la gura si a zis : de aceas-

ta sa fugtyi. Si intrind in chilia lui, a incuiat usa si a stat (singur).

17. A zis acelasi ava Macarie : Daca te minii atunci cind mustri

pe cineva (pentru greselile sale), i^i satisfaci pornirile. (De aceea ia

aminte), ca nu cumva, mintuind pe al^ii, pe tine sa te pierzi.

18. Acelasi ava Macarie, fiind in Egipt, a intilnit un om, care avea

un animal cu care isi procura cele de trebuinta. Intr-una din zile, ci-

neva a vrut sa i-1 rapeasca. El, apropiindu-se ca un strain de acesta,

1-a incarcat, cu calm, cu bunurile sale si dindu-i-le, i-a zis : Nimic

n-am adus pe lume si nimic nu putem sa luam din ea. Domnul a dat,

(Domnul a luat). Dupa cum a voit, asa a facut. (Fie) intru toate Dom-
nul binecuvintat (cf. Tim. 6, 7 ; Iov 1, 21).

19. L-au intrebat unii pe Ava Macarie si au zis : Cum trebuie

sa ne rugam ? Batrinul le-a raspuns : Nu este nevoie sa spunem multe

cuvinte, ci sa ridicam miinile si sa zicem : Doamne, dupa cum vrei si

dupa cum stii, miluieste-ma I Daca este gata sa inceapa razboi, (sa zi-

cem) : Doamne, ajuta-ma !, Si pentru ca El stie ceea ce ne este de fo-

los, arata mila Sa catre noi.

20. A zis Ava Macarie : Daca pentru tine (are aceeasi valoatre)

dispretul ca si lauda, sarachp, ca si bogatia, lipsa aa si belsugul, nu vei

muri. Este imposibil aa acela care crede cored si lucreaza in jrioa de

Dumnezeu, sa cada in necuratia viciilor si in ratacirea demonilor.

21. Se zice ca doi fra^i din pustiul Scitic au gresit, iar ava Maca-
rie egumenul s-a despartit de ei. Atunci au venit unii si i-au vorbit

despre aceasta lui ava Macarie Egipteanul. El a zis,: Nu s-au separat

frajii de Macarie, ci el de ei ; pentru ca il iubeau. (Atunci s-a separat

de el si ava Macarie eel Mare). Auzind ava Macarie (egumenul) ca s-a

separat de el batrinul, a plecat la lac. Dar a venit la el ava Macarie
eel Mare, 1-a gasit in^epat de tin^ari si i-a zis : Tu te-ai separat de fraft

si iata ei s-au dus in sat. Apoi eu m-am separat de tine, iar tu, ca o

fecioara cuminte, te-ai retras in camara cea de taina. Chemind, deci,

pe frati, am aflat de la ei (cum stau lucrurile si am zis : Nimic din

acestea nu s-a intimplat) *. Dar vezi §i tu, frate, ca nu cumva sa fii bat-

jocorit de demoni, pentru ca n-ai vazut nimic. Mai degraba arata po-

cain^a pentru greseala ta. Acela a zis : Daca vrei tu, da-mi canon. Si

vazind bStrinul smerenia lui, i-a spus : Du-te si posteste trei sapta-

mini, mincind numai o data pe saptamina. Acesta, deci, era canonul

lui : sa posteasca (trei) saptamini.

* Pericopa confuzfi.
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22. A zis ava Moise catre ava Macarie, in pustiul Scetic : Vreau

sa traiesc in liniste si nu ma lasa frafii. Si i-a raspuns ava Macarie :

Vad c& firea ta este blinda §i nu po^i respinge fra^ii. De aceea, daca

vrei sS traiesti in liniste, du-te in adincul pustiului, la stinci si acolo

vei fi linistit. A facut aceasta si s-a lini§tit.

23. Un frate a venit la ava Macarie Egipteanul §i i-a zis : Ava,

spune-mi cum sa ma mintuiesc ? Si a raspuns batrinul : Du-te la mor-

minte si ocara?te pe cei mor$i ! Deci, plecind fratele, a ocarit si a ba-

tut cu pietre (mormintul) ; apoi venind a spus batrinului, iar acela i-a

zis : Nu ti-au vorbit nimic ? Si el a raspuns : Nu. Atunci i-a zis ba-

trinul : Du-te iara§i, miine, si de data aceasta lauda-i. Deci, ducindu-

se fratele, i-a laudat ; i-a numit apostoli, sfinti si drep^i, apoi intor-

cindu-se, a zis : I-am laudat. Si 1-a intrebat batrinul : Nu ti-au raspuns

nimic ? Iar fratele a zis : Nu. Atunci batrinul a zis : Vezi, le-ai spus

vorbe de ocara si ei nu ti-au raspuns nimic ; si le-ai spus vorbe de

lauda §i nu ti-au vorbit. Tot asa si tu : daca vrei s& te mintuie§ti, sa

te fad ca un mort- Sa nu iei in seama nici nedreptatea oamenilor, nici

lauda lor, intocmai ca moriii ; si vei putea sa te mintuiesti.

24. (Pe ava Macarie) 1-a rugat ava Pimen, cu multe lacrimi si a

zis : Spune-mi cum sS ma mintuiesc ! Si, rSspunzind batrinul, i-a zis :

lucrul pe care-l cauti s-a dus acum dintre moflahi.

25. S-a dus cindva ava Macarie la ava Antonie. Dupa ce a vorbit

cu el, s-a intors in pustiul Scetic. Au venit in intimpinarea lui parin-

tii ; si, pe cind vorbeau, le-a zis batrinul : I-am spus lui Ava Antonie

ca nu avem Euharistie in locul nostru. Dar parintii au inceput sa vor-

beasca despre altele si nu i-au cerut sa le spuna raspunsul (lui Anto-

nie) ; de aceea, nici el nu li 1-a spus. Atunci, unul dintre parinti, va-

zind ca fra^ii nu intreaba despre un lucru care le este de folos, a luat

el cuvintul sj a intrebat
;
pentru ca daca nu sint provocatf de fra^i,

de obicei nici ei nu iau cuvintul, ca sa nu se afle vorbind neintreba^i

sau sa se afle vorbind lucruri de prisos.

26. A rugat ava Isaia pe ava Macarie si i-a zis : Spune-mi un cu-

vint (de invatatur§). Si i-a zis batrinul : Fugi de oameni. Atunci ava
Isaia 1-a intrebat : Ce inseamna a fugi de oameni ? Batrinul i-a ras-

puns : Sa stai in chilia ta §i sa-tf plingi pacatele.

27. A zis ava Pafnutie, ucenicul avei Macarie : (Cindva) am rugat

pe parintele meu si i-am zis : Spune-mi un cuvint de (invatatura). Iar

el mi-a zis : Sd, nu fad r&u cuiva, nid sa nu juded pe dneva. Pe aces-

tea p&zeste-le si te vei mintui.

28. A zis ava Macarie : Sa nu te culci in chilia unui frate care are

faima rea.
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29. S-au dus cindva niste fra^i la Ava Macarie, in (pustiul) Scetic

si n-au gasit in chilia lui nimic, in afara de apa statuta si i-au zis :

Ava, vino sus in sat, sa te refaci. B&trinul, insa, i-a intrebat : Fra^i-

lor, stiti brutaria lui cutare din sat ? Si eu i-am raspuns : da. Apoi le-a

zis : $i eu o stiu. Sti^i si ogorul lui cutare, acolo pe unde trece riul ? Si

i-au raspuns : da. Atunci, el le-a zis : Si eu o stiu. Deci, cind vreau,

pot sa ma due acolo ; n-am nevoie de voi, ci de mine insumi.

30. Se spune despre Ava Macarie ca daca venea la el un frate cu

sfiala, intocmai ca la un batrin sfint ?i mare, nu-i vorbea. Dar daca

(venea cineva) si-1 privea ea pe un om obisnuit si-i zicea cam asa : Ava,

i^i mai amintesti cum atunci cind cre§teai camile, cum te fugareau

paznicii cind mergeai dupa smochine, ii raspundea bucuros la orice il

intreba.

31. Se spune despre Ava Macarie eel Mare ca devenise, precum
este scris, dumnezeu pe pamint ; ca dupa cum Dumnezeu ocroteste lu-

mea, la fel si el acopera lipsurile (oamenilor)
;
pe cele ce le vedea, ca

si cind nu le vedea, iar pe cele ce le auzea, ca §i cum nu le auzea.

32. Povestea Ava Vitinios ca a zis Ava Macarie : Cindva, pe cind

ma aflam in (pustiul) Scetic, au venit acolo doi tineri strSini. Unul
avea barba, iar celuilalt abia ii mijea. Au venit la mine si m-au intre-

bat : Unde este chilia lui Ava Macarie ? Eu le-am raspuns : Ce vreft

de la el ? Iar ei au zis : Am auzit despre el §i despre pustiul Scetic §i

am venit sa-1 vedem. Atunci le-am zis : Eu sint. Ei au facut metanie si

au zis : Vrem sa raminem aici. VSzindu-i plapinzi §i (provenind) din-

trei cei boga^i le-am zis : Nu pute^i ramine aici. Si a zis eel mai mare :

Daca nu putem ramine aici sa mergem in alta parte. Atunci mi-am
zis : de ce sa-i alung si sa se sminteasca ? Osteneala ii va face sa fuga

singuri. Si le-am zis : Ventyi si, daca pute^i, face^i-va chilie. Ei, insa,

mi-au zis : Arata-ne locul si vom face.

Si le-a dat batrinul un topor si o desaga plina cu piine si sare. Si

aratindu-le o stinca tare, a zis : Sapa^i aici, apoi aduclndu-va lemne
din mlastina si facindu-va salas, ramine^i aici. Eu socoteam ca din

cauza ostenelilor vor pleca. Si m-au intrebat : Ce s5 lucram aici ? Eu
le-am zis : Impletituri. Si luind stuf din mlastina si aratindu-le cum
se impleteste si cum trebuie sa coasa, le-am zis : Facetf co§uri §i dati-le

celui ce le stringe si va va aduce piine. Apoi am plecat. Acestia, insa,

au facut cu rabdare cite le-am spus. Si nu au venit la mine trei ani.

Acest lucru a fScut sa ma munceasca gindul si sa-mi zic : Oare ce fac

oamenii acestia ? De ce nu vin sa-mi ceara nici un sfat ? lata, vin la

mine oameni de departe, iar acestia, care sint aproape, n-au venit inca

si nici la altii nu s-au dus. Vin doar la biserica, tScuti, ca sa se im-
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partaseasca. M-am rugat lui Dumnezeu o saptamina sa-mi arate lucra-

rea lor ; sculindu-ma, dupa acea saptamina, m-am dus la ei sa vad ce

fac. Batind la usa, mi-au deschis si m-au salutat in tacere. Si facind

rugaciunea, am stat jos. Apoi, eel mai mare a facut semn celui mai mic

sa iasa ; si iesind acela, el a ramas sa impleteasca, fara sa spuna ceva.

Pe la ceasul al noualea, eel mare a batut in toaca si (numaidecit) a venit

eel mic. Acesta a facut putina fiertura, iar atunci cind i-a facut semn
eel mare, a pus-o pe masa, tacind ; a mai pus si trei felii de piine

uscata. Atunci eu am zis : Sa ne ridicam, ca sa mincam. Si, ridicindu-

ne, am mincat. Si aducind (eel mic) ulciorul, am baut. Iar cind s-a

facut seara, mi-au zis : Pleci ? Eu le-am raspuns : Nu, voi dormi aici.

Si mi-au pus alaturi o rogojina, iar lor s>au pus alta intr-un colt- Si

si-au scos centurile si sandalele si le-au pus la un loc pe rogojina,

inaintea mea. Iar dupa ee s-au culcat, m-am rugat lui Dumnezeu ca

sa-mi descopere lucrarea lor. Si s-a deschis acoperisul (casei) si s-a fa-

cut lumina ca ziua. Ei, insa, nu vedeau lumina. Si, pe cind credeau ca

eu dorm, a ghiontit eel mare pe eel mic si s-au sculat ; si-au incins

centurile si si-au intins miinile catre cer. li priveam, dar ei nu ma ve-

deau. Si am vazut demoni venind ca mustele asupra celui mai mic,

dar un inger al Domnului, avind sabie de foe, 1-a inconjurat cu gard si

a izgonit pe demoni de la el. De eel mare n-au putut sa se apropie. Si

abia catre dimineata s-au culcat. Cind m-am facut ca ma trezesc, ei

au facut la fel. Atunci eel mare mi-a zis numai acest cuvint : Vrei sa

citim cei 12 psalmi ? Iar eu am raspuns : da. Si a cintat eel mai mic 5

psalmi, (fiecare psalm) fiind impar^it in 6 pericope, fiecare din ele

fiind urmate de aliluia. La fiecare vers iesea o limba de foe din gura

lui si se inalta la cer. Atunci, insa, cind isi deschidea gura eel mare sa

cinte, iesea din gura lui ceva ca o trimba de foe, care ajungea pina la

cer. Eu am rostit ci^iva (psalmi) pe dinafara. Si, iesind, am zis : Ruga-
ti-va pentru mine.

Deci, am aflat ca eel mare era desavirsit, iar ca eel mic se mai
lupta cu eel protivnic. Dupa purine zile, fratele eel mare a adormit in

Domnul, iar dupa trei zile si fratele eel mic. Si, pentru ca atunci veni-

sera ni§te parinti la Ava Macarie, el i-a dus la chilia acestora, zicind :

Veniti sa vedeti martiriul micilor straini.

33. Batrinii din munte au trimis cindva (pe cineva) la Ava in

(pustiul) Scetic sa-1 roage si sa-i zica : Ca sa nu se osteneasca toata

obstea sa vina la tine, te rugam sa vii tu la noi, ca sa te vedem, ina-

inte de a te muta la Domnul.

Venind, deci, el in munte s-a adunat in jurul lui toata ob§tea si

1-au rugat batrinii sa spuna fratilor un cuvint (de inva^atura). Atunci,
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el, raspumndu-le, le-a zis: Sa plingem, , fra^ilor, ochii no^tri sa fie

scaldati in laprimi inainte de a pleca acolo unde lacrimile ar trebui sa

mistuie trupurile noastre. Si au plins : toft 31 au cazut pe grumazul lui

si au zis : Roaga-te, parinte, pentru noi,

34. Odata, un demon 1-a atacat pe Ava Macarie cu sabia, vrind

sa-i tale pieiorul. Si, pentru ea n-a putut sa faca aceasta, a zis : Cite

ave^i voi, avemsi noi ; numai prin smerenie va deosebiti de noi si sin-

te$i mai tari,

35. A zis Sfintul Macarie': Daca ne aducem aminte de relele pe

care ni le-au facut oamenii, nimicim puterea de a he aminti de Dum-
neztu. Dar, daca ne aducem aminte de relele (pe care ni le-au facut)

demenii, vom fi nevatamati.

36. A zis Ava Pafnutie, ucenicul lui Ava Macarie; c§ zicea aces-

ta : pe cind eram copil, pasteam viteii cu al$i copii. Si ne-am dus sa

furam sirtocbine; Si, pe cind alergam acolo, a cazut una din ele si luin-

d-o, am ;
mincat-o. Cind imi aduc. aminte de aceasta, stau si pling.

37. A zis ava Macarie : Mergind, cindva, prin -pustiu, am gasit za-

cind pe pamint, craniul unui mort. Si, miscindu-l cu toiagul meu de

palmier, craniul mi-a vorbit. Si 1-am intrebat : Cine esti ? Iar craniul

mi-a raspuns : Eu am fost mare preot al idolilor si al neamurilor, .care

au trait in acest loc ; iar tu esti Macarie pnevmatoforul. In eeasul in

care te milostivesti si te rogi pentru cei din iad, ei se mingiie pu#n.

$i 1-a intrebat batrinul : In ce consta iadul si care este mingiierea ?

Jar (craniul) a raspuns. : Cit de departe este cerui de pamint, atita este

focul de Sub noi. De la picioare pina la cap ne aflahi ih <mijlbcul focu-

lui. Nimeni nu poate sa vada fata celuilalt, pentru ca fa{a fiecaruia este

lipita de spatele celui din fa^a lui. Deci, cind tu te rogi pentru noi,

fiecare vede dintr-o parte fa^a celuilalt. Aceasta este mingiierea. §i

plingind batrinul, a , zis : Vai de zjua in care .se naste omul ! Apoi a

intrebat ; Este un chin mai. mare- decit acesta ? Iar craniul i^a raspuns :

Pa, sub noi, este. un chin si mai mare^Noi, pentru ca nram cunoscut

pe Dumnezeu
rv sjntem mjluift putfn. Insa eel; oe L-aai: cunoscut pe Dura-

nezeu si s-au lepadat de El, se afla sub noi, Si luind batrinul craniul,

1-a ingropat.

38.; Se spune desprei Ava .Macarie Egipteariul ca s-a stilt -dndva
din (pustiul) Qeetic in mtmtele Mtriei. Si pe; cind se apropia de acel

loc, Hhzis ueeraieului sau f;-Mergi mai inainte ! §i pe cind merges ina-

intea lui, acela a intilnit un preot idolesc si a strigat dupa el, zicind :

hei, hei, demone, unde alergi ? . Intoreindu-se, insai acela, 1-a ranit si

4-a lasat .pe jumatate mort Apoi a fugifc Dupa putin timp 1-a intilnit

Ava Macarie si i-a zis : Sa fii sanatos, frate ! Acela, minunmdu-se (de

s — Sfintul Macarie
"
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cele ce auzea), a venit catre el $i i-a zis : Ce lucru bun ai vazut la mine,

de m-ai salutat ? Si a zis btarinul : Te-am vazut osfcenindu-te si stiu

ca in zadar te ostenesti. Acela i-a zis: Eu am fost piscat de salutul

tau si am aflat ca esti din partea lui Dumnezeu, insa un alt monah,

rau, intilnindu-ma, m-a insultat. Atunci a cunoscut batrinul ca este

vorba de ucenicul sau. Si, imbratisindu-i pidoarele, preotul idolesc i-a

zis : Nu-ti dau drumul, daca nu ma faci monah. Apoi, venind unde era

monahul (eel ranit) 1-a luat si 1-a dus in lacasul de rugaciune din mun-
te. Si vazind monahul pe preotul (idolesc) cu (Ava Macarie) s-a uimit.

Si 1-au facut monah. Si multi dintre cei dintre neamuri ,s-au facut, din

cauza lui, crestini.

A zis, deci, atunci, Ava Macarie : Cuvintul eel aspru §i pe cei buni

ii face rai, pe cind cuvintul eel bun §i pe cei rai ii face buni.

39. Se spune ca in lipsa Sfintului Macarie, un tilhar a intrat in

chilia lui §i luindu-i toate lu,crurile le-a pus pe camila sa. Deci, cind

camila a fost incarcata, a inceput tilharul s-o loveasca, pentru ca sa

se ridice ; ea, insa, nu se ridica Vazind Ava Macarie ca nu se ridica, a

intrat in chilie si aflind o sapaliga, a pus-o pe camila si a zis : Frate,

pe aceasta o vrea camila. Si lovind batrinul camila cu piciorul, a zis :

Scoala-te ! Si indata s-a sculat si a mers pu^in pentru cuvintul sau.

Apoi, iarasi a stat jos si nu s-a mai ridicat pina cind tilharul n-a dat

jos toate lucrurile. Si asa a plecat.

40. Ava Aio s-a adresat lui Ava Macarie si i-a zis : Spune-mi un
cuvint de (invatatura). Si Ava Macarie i-a zis : fugi de oameni ! stai

in chilia.. (a, plinge-ti paoatele si sa nu iube§ti vorbaria oamenilor. (Asa)

te mintuiesti.

IV. Alte maxime ale Sfintului Macarie

1. A zis Ava Petru, (ucenicul) lui Ava Lot ; Eram, cindva, in chilia

lui Ava Agathon, cind a venit la el un frate si i-a zis : Vreau sa lo-

cuiesc impreuna cu fra^ii. Spune-mi cum sa ma port cu ei ! Atunci ba-

trinul i-a raspuns : Intocmai ca in ziua cind te-ai apropiat de frati, asa

sa pistrezi in toate zilele vi^ii tale sentimentul ca esti oaspete §i sa nu
fii indraznet cu ei.

I-ra zis, deci, Ava Macarie : Ce (rau) face indrazneala ? Dar batrinul

i-a raspuns : Indrazneala este asemenea unei mari arsi^e, care, atunci

cind se produce, pe top ii alunga din calea ei, iar rodul copacilor il

strica.

I-a zis Ava Macarie : Ghiar asa de rea este indrazneala ? Ava Aga-

thon i-a raspuns : Nu este patima mai rea decit indrazneala. Ea este

mama toturor patimilor....
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"2. A zis Ava Macarie catre Ava: Zaharia : Spune-rni ce trebuie sa

faca monahul, ,iar acela i-a raspuns : Pe.mine ma intrebi, parinte? Si

i-a zis Ava Macarie : Te incredintez, fiule Zaharia, ca am un anume
motiv ca sa te ihtreb. Alunci rif-a raspuns Zaharaa ; Parinte, eu cred ca

este monah acela care se sileste intru toate: r i ,

3. Ava Teodor din Fermis, dobindind trei car^i bune, a venit la Ava
Macarie si i-a zis : Am trei carti bune care-mi sint de folos- Fratii le

imprumuta si le eitesc. Spune-mi ce trebuie safac;-sa le .Jin pentru

folosul meu si al fratilor sau sa le vind §i sa dau (pr*tul lor) saracilor.

Si raspunzind batrinul, a zis: Bune sint faptele .(tale), dar mai mare
decitstoate este saracia (de buna voie). Auzind acestea, el s<-a dus tsj le-a

vindut si a dat banii celor saraci.

V. AJte maxime ale Sfintului Macarie Egipteanal

1. S-a dus cindva' Ava Macarie ca sa taie ramuri si fratii (au venit)

cu el. §i i-au zis in prima "zi : Vino, parinte, si maninca c.u noi, iar el

s-a dus si a mincat cu ei. In alta zi, 1-au chernat iafa^i ca s& manince
dar el ti-a mai'voit si le-a zis : Voi, fraljilor, avetf'frebjuinta de mincare,.

pentru ca siriteti inca trupesti. Eu, insa, acum nu am nevoie sa maninc-

2. S-a dus Ava Macarie la ava Pahomie din Tejoaida §i Pahomie
1-a intrebat daca se cuvine sji mustfe pe fratii care sintm neorinduiala.

Ava Macarie i-a zis : Mustra-i si judeca-i drept pe cei din ascultarea ta.

Insa' pe cei din afara.sa nu-i judeci. Pentru ca este scris .; Pe cei dinla-

untru (cpmuhitatii) ii judeca^i voi, insa pe cei din afaxa (ei) ii judeca

Dumnezeu.
;

'

3. Ava Macarie s-a dus in fiecare zi, timp dejtrei (iun|, la un frate

si acesta n-aavut timp (sa stea de vorba cu el), pentru, case ruga §i»

minunindu-se, Ava Macarie a zis : lata un inger pe pamint ! . ,

Cuvintul Sfintului Macarie Egiptean'ul

despre iesiiea suiletului celor dreptf si a celor pacatosi

;

Cum se desparte (sufletul) de trup si in ce stare ramine

Galatorind noi^ cindva, prin pustiu, am vazut Mdoi ingeri InSbtind pe
Sfintul Macarie, unui de-a dreapta $i altul de-a stinga. Si pe cind mer-
geam noi, am inttbiit un cadavru, care mirosea greu. Simtibd mfrosul,

Sfintul si-a a&tupat narile cu "miha, plria ce s~a departat de acolo, tot a§a
au facut ?i ingerii. Si v§zind bMrinul, i-a intrebat : & vol sim$i$ la fel 7

Simtitiriwirosul greu al lumii ? Ei an raspuns : Nu; I^ar te-am vazut pe
tine (wtupindu-ti narile) si am si|cut ?1 noi la fel. Noi nu simtim niirb-

sul greu al lumii, ei- numai duhoarea. suftetelor celiar pacatosi asa cum
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simti tu mirosui greu al cadavrului si ti-e sila de el.'Siif-a intrebat ba-

trinul : SfHine^i-mi, va rog, acest mires greu al sufletului celor pacatosi

il simtiti pe cind sintin via^a sau dupa ce mor ? Cumdeosebi^i. suflete-^

le celor pacatosr care au crezut in Dorahul, de aeelea' ate pacatosilor

care n-au crezut in El ? Spune#-*mi, va rog, daca am aflat har inaintea

voastra ! Iar ingerii au raspuns : Asculta, Macarie, alesuT lui Dumne-
zeu l Sufletul eel pacatos, fiind inca ins trup,- tfaspindeste duhoarea fap-

telor (relej, dar dupa moarte (o raspindeste) mult mai mult. (Urmarile)

faptelor lui coplesindu-1, il intuneca si il innegresc. Sufletul in sine este

curat si luminos, pentru ca este suflarea Luminii celei nemuriioare. Dar
ajungind in trup §i neconducindu-1 dupa cum se cuvine, se intineaza,

in parte, de pacat ; unul mai mult, iar altul mat pu#n. Git priveste fap-

tul cum se iau din trup sufletele celor drep^i si al celor pacatosi, iti

spun, ca acest fapfcse aseamlna cu eele ce ses*intimpla pe pamint. Intr-

adevar, se intimpla uneori ca soldatii sa fie trimisi de imparatul pamin-
tesc sa prinda pe cineva si sa-1 aduca la el, chiar daca acela nu vrea.

Aceia se infioara de frica sj tremura in prezenta celor ce-1 imping cu

forfa la drum. Tot a§a se intimpla atunci cind sint trimisi' ingerii, saia
sufletul, fie al celui.drept, fie al celui pacatos; (sufletul) se infioara de

frica si tremura in prezenta ingerilor celor infricp§atori §i neindupleca^i.

Atunci vede sufletul ca prezenta boga^iei, a rudelor si a prietemlor este

rteputitteioasa, nefolositoare si zadarnica. Simte bocetele si lacrimile ce-

lor defa^a, dar nu poate sa scbata nici un cuvint ca sa yorbeasca." Si,

intrucit mai inainte n^a fost pus la o astfel de^ iiicercare, se teme de

imerisltatea drumului si de schimbarea modiilui de viafa. Se teme, apoi,

de neinduplecarea celor in a caror stapinire intra. Ii pare rau de trupul

eu care a fos% obisnuit si boceste despar^irea de el. Nici de la' con$tiinta

sa nu-I poate venl vreo mlngiiere, afara nurnai dac^Vede in ea lucrarea

faptelor bune. (Cel fara de fapte bune) chiar " si 'inainte de hdtarlrea

judecatorului este neincetat mustrat de ea.

Si a zis, iarai?i, Ava Macarie : Bomnil *mei, va rog sa-mi explicati

si aceste lucruri : TPehtru ce (am pomenit)*de la Parinti sa aducem jertfa

pentru eel mdrt in ziua a treia, a houa si a patruzecea si care este fo-

Ipsul. ©i pentru sufletul care a iesit din trup, Ingerul i*-a raspuns : Nimic
nu este f$r4 rpst • famic n-a permis Dumnezeu sa se faca la intimplare

in Biseraca Lui. El mte Acela Care nu, -numal ca a permis, ci si.a portm-
cit sa ,se savirseasca in Biserica Lui taiiiele cele ceresti 'Sl-cele p&min-
tega (pentru sufletul iesit; din trUp^/Savirsinri Litutgbie in aceste zile

in, Biserjca, sufletul; celuj adormit- prime^te mingiierede la ingerul care

Ira luat ..; pentru ca binecuyintarea ^?i jffirtfa se aduc pentru el in IBise-

rka lui IXjmnezeu. Iar acest lucru este dictator de nadeide.'
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•hi celedoua zile (de dupa moarte)_ * se perraite.fsufletului insotit de

ingexi, sa- mearga uride doreste pe pamiri*. Su&letul iubitor de trup, se

dues carid la easa'de caresS+a deaparftt,- >,$ind 1 1* mormint, unde a fostt

pus! trupul * asa petrece el cele doua-zile, eautindj-preeum pasarea, cut*

bul,*i.f Sufletul eel. virtues, insa,fSe duce laloeuri'leiunde avea obiceiul

sasavirseasca, dreptatea.- iA treia zi, tot sufletul crestin se inalta . la'<&?

rurilplfntru a se- incbina Dumnezeului tuiuror'^i pentru -a imita invie?

rea din mor# s
«~ cea dei<a treia zi —-* a lui Hristos, Dumnezeul tuturori

Deci, bine face Biseriea, aduciiid jertfa a treia ; zi si; faeifcd , rugaeiune

pentna sufleti .Dupa ce I se inchinaj lui Dumnezeu, i se arata>r+ la po*

runeaiitii:.--— corturile.ineintatoare ale>sfinkier -si frumuse^ea paradisuf

lui: "Peat*; acesteale cunoasjte sufletel fcimp de sase sztle, in acest timp

se Jninuheaza $i lauda pe BumnezeviCeLice ipe. toate le-afacut. Vazind

toate acestea, sufletul se schimba si vita de; necazurile pe care le<-a avut

pe cmd era in trup. Iar daca este raspunzator de pacate, vazind desfata-

rile sfintilor, incepe sa se intristeze, saSefraeuzeis4aa*j:Mca : Vai, mie, cit

de r.ebuneste am trait in lumea aceea, implinind .poftele. Cea mai jnare

parte1 a viefci am cheltuit-o in riepasare §i"nu am slujit lui.Dumnezeu
dupa cuviin"|a, ca ',sa ma irivrednicesc si eu de acest har si de aceasta

slava. Vai, mie, ne'norpcitul, ca inca ma preocupa grijile §i strlrhtoranie

pe care le-am aVut in lume. La ce-mi folosesc viile si grSdiriile . cu smor
chini pe care le-am sadif? Xa ce-mi folose§te pgoful pe care 1-am do-

bihdit ? La ce-mi foloseste aurul de acolo ? La ce-mi foloseste bogatia

de acolo ? La ce-mi foloseste orice lucru placut din vjata si din lumea
aceea? Vai, mie, m-am pstenit in zadar .'!.' Vai, mie, am trait fara de
minle f 'Vai, mie, am iubit slava cea de scurt timp

1

.

$i am dobindit sara-

cia ve^nic'a ! Vai mie, ce-am patft ! Vai mie, cum de m-am intunecat

!

Vai mie, nimeni nu va putea acum sa ma ajute, ca. eu sa ma jmparta-

sesc de slava Domnului. "§i dupa ce priveste §ase zile la bucuria drppr

tilbr, iarasi este dus deingeri ca sa se inchine lui Dumnezeu.. Deci, bine

(se face) cind se savir§e:§te liturghie sj jertfa pentru eel adormit. Dupa
a doua inchinare, din nou, la porunca Stapinului tuturor, sufletul este

dus la iad §i i se arata locurile de chin de acolo : camarile iadului si

Muritele pedepseale celor nelegiuiti
;
(locurile) in care staii necpntenit

sufletele celor pacato§i, unde pling si scrisnesc din dinti. Prin aceste

(locuri) ale pdepselor este purtat sufletul tirrip de treizeci de zile, tre-

murlnd ca nu eumva si el sa^ ajunga aici. Tn ziua a ptruzecia este iarasi

adus ca sa se inchine Domnului si atunci, avmd in vedere faptele lui,

JudecStorul ii hoitaraste iocul de sedere^Deci, este bine sa se pomeneascS

in Ks«rica amintirea celor mutati de aici, care mai xnainte ay fost lu-r

m;ina^i j^rin botez). Referitor la sufletele pare n-au primit sfintul botez,
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ftrebuief spUs ca) lucrufile nu stau la lei. Ingepii neinduplecati iau din

trup sufletele celor nebotezafl, le imping si zic : Vino, suflete nelegiuit

sa-L ve*ii pe Stapinul tau si pe Domrnal tuturor, pe Acela pe Care n-ai

volt sa-L cunosti, atunci ciftd ai vie^uit cu nepasare in aceast* lume.

Acum afla ca vei fi pedepsit cu pedeapsA ve^nica. Si suindu-se pini la

primul cer; se opresc, ii arata de departe slava ingerilor si a tuturor

puterilor eeresti si ii zice : Domnul tuturor acestora este lisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu Celui viu, pe Care n-ai voit sa-L cunosti si CSruia

n-ai voit sa I te inchini. Apoi este dus catre nelegiuitH cei asemenea lui,

catre diavol, stapinul tuturor (acestora), in foeul eel vdsnic,' eel prega-

tit diavolului si ingerilor lui, celor carora ih vla^a sa li s-a inchinat.

Acestea zicind ingerii §i- saluttnd pe Macarie, robul lui Dumnezeu,

s-au facut nevazuji de noi ! Iar hol'-am-dat Slava Tatalui si Fiului si

Sfintului Duh, acum si pururea si 'in vecii vecilor Amin.

Episfola Sfintului Macarie Egipteanul

Vreau sa stii, iubite frate, ca eel afierosit lui Dumnezeu trebuje sa

fie un barbat desavirsit ; ca nu numai ,el (trebuie) sa fie in Dumnezeu,

ci §i Dumnezeu trebuie sa fie intru el, dupa cum Domnul Insusi spu-

ne : «(Intru) eel care ramine intru Mine §i Eu voi mrnine intru el» (loan

15, 5). Omul lui Dumnezeu trebuie sa locuiasqa in cortul eel dumne-
zeiesc, dar, in acelasi timp, sa se faca el insysi munte al neprihanitei

Dumnezeiri ; nu numai sa cuprinda, ci ,§i sa fie cuprin^ de slava Celui

ce nu se lasa sa fiestapinit de puterea intunericului
;

si a patimilpr.

Pentru ca, iubind sfin^enia si neprihanirea, ]yfintuitorul locuieste intru

cei vrednici si pe cei care II primese pe El ii elibereaza de patirni, asa

incit nu roai sint ravastyi si purta^i de colo pina colo de orice vint.

Sint, insa, unii care nu numai ca se afla departe de tainele lui

Hristos, dar care si pe cei ce sint aproape ii adapa cu bautura, «pen-
tru ca», zice Apostolul, «ceea ce se poatfi cunoa§te despre Dumnezeu
este'eunoscui de catre ei» (Roxn. 1, 19). Cug^lind intre ei lucruri de-

sarte si avind inima intunecata de ginduri necugetate, ei zic ca pati-

mile cele spurcate, cum sint : placerea cea .stricacioasa, supararea ne-
dreapta, minia cea fara rost, care nu sint conforme voii lui Dunmezeu,
sint fire§ti si ca vin de la Dumnezeu. .,.'... .

Pe acestia, deci, si parerile lor respingindu-le, ca pe unele care se

abat (de la calea cea dreapta), consideram ca ni s-a dat, de catre Cei

ce ne-acreat, libertatea de alegere, incit de noi depinde faptul de a

d©ri pe cele bune si de a ne refine de la cele rele. Pentru ca iDreptul

Judecator nu ne-ar pedepsi daca am fi impinsi la r§u de patimile pe
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care El Insu§i le-ar fi creat. Aceasta inva^tura straina si nesabuita

este respinsa de orice minte dreptcredincioasa. Pentru ca Dumnezeu
este creatorul firilor curate si foarte bune, dupa cum spune Duhul

Sfint in momentul facerii lumii. «Tata», zice, «toate erau bune foarte»

(Gen. 1, 31). Plingind, Ieremia si condamnind rusinea patimilor, zice :

*Cine a zis si toate s-au facut? Domnul insS. nu a poruncit (sa se faca

acestea) si din gura Celui Preatnalt nu ies cele rele, ci immai cele bunen

(Pling, 3, 36—38). Acelasi sens are si intrebarea din Sfkita Evanghe-

lie, facuta Domnului de puterile spirituale : «Doamne, oare n-ai semd-

nat tu saminfa bund pe ogorul tau? Atunci de unde vine neghina?»

(Matei 13^ 27). Cindva, Mintuitorul tnsusji a' zis : «Ortce rosad, pe care

nu l-a sadit Total Meu Cel din ceruri va ji smuts din rMacinan (Matei

15, 13). Ca tot rasadul eel de la Dumnezeu este.bun, marturise^te Pavel,

prin care vorbeste Hristos. El zice : «Ca toata zidirea lui Dumnezeu
este buna» (I Tim. 4, 4). Ce sa credem deci : patimile cele ascunse din-

tru noi ne aparftn sau ne, sint straine ? Zice, insa, (Psalmistul) : «De
cele ascunse ale mele curafeste^ma si de cele straine cruta pe robul

£$u» (Ps. 18, 13, 13). §i : *Cei straini s-au ridicat impotriva mea, iar

cei puternici au cautat sufletul meu» (Ps. 83, 5). «Judeca, Daamne, pe

cei ce-mi fac nedreptate si bate pe cei ce se luptd Cu mine» (Ps. 34, 1).

Deci, ce sint cele ascunse ? Cine sint cei ce ma nedrept^tesc si se lupta

cu mine ? Cine sint strainii, daca nu duhurile care se impotrivesc im-
plinirii poruncilor lui Hristos ?

la aminte ca si in Lege se vorbeste limpede despre cura^ia diwului

launtric. Zice : *Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului t&u in de-

sert. Cad nu va curati Domnul inima celui ce ia numele Sau in de-

sert» (Deut. 5, 11). De aceea si Apostolul neihdeamna : *S& ne cur&tim

de orice intinaciune, nu numai trupeasctk, ci si a duhului» (II Cor.

7, 1). §i in alt loc : «Sd ne spaldm inima de cugetul viclean» (Evr. 10,

22). Si iara§i : «Jntreg duhul vostru si sufletul si trupul sa, se pazeasca

fara de prihana» (I Tes. 5, 23). Si : *Ca sa. fiti fii ai lui Dumnezeu ne-

intinati» (Filip. 2, 15). Deci, ciji doresc sa se invredniceasca de infiere,

s& aiba nu numai trupul curat, ci si sufletul, dupa (cuvintul) celui ce

zice : «Fie inima neintinata, ca sa nu ma rusinez intru judec&tile Tale»
(Ps. 118, 5—6). Cei de sub lege, savirsind dreptatea, cea dupa trup,

pastrau curatia exterioara, pe cind cei de sub har, cauta pacea cea in-

terioara intru sfin^enie, increzindu-se in Cel ce a zis : «Dac& nu va pri-

sosi dreptatea voastra mai mult decit dreptatea fariseilor si a cdrtura-
rilor, nu ve\i intra in impard\ia cerurilory> (Matei 5, 20). Fariseii, fiind

orbi la minie, spalau paharul pe dinafara ; acum cei ce gindesc ca ei,

noii farisei, impodobind cu cuget nesabuit pe omul cel din afara se
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arata drepp, dar nu sintititr-un cuget cu Duhul Sfint, ca sa fie fii ai

lui Dumnezeu, dupa (cuvintul) Apostolului care zlee : «Duhul insusi

marturiseste impreuna cu duhul nostru ca sintem fii ai luiDumnezeu»
(Rorn. 8; 6) Ei nu mrmaresc crei?terea intru sfin^enie a omului laun-

tric,i :cr se multumesc cu faptele trupului, nestiind ca, Hoata slava

fiiceiimparatului.dirilauntrul ei vine» (Ps. 44, 14). CSci este, sa zic asa,

fiecare dintre noi, asemenea unui smochin, de la care Domnul asteapta

rod lauritric §i nu pe eel ce se afla printre frunze. Deci, eel ce sustine

ca patimile neeinstitoare sint firesti $i nu aceidenlale, schimba adevarul

lui Dumnezeu in inima sa. Ca dupa cum am spus mai inainte, Cel ne-

prihanit §i curat a facut (sufletul) dupa chipul Sau, iar patimile* i?i moar-
tea Mi intrafc in lurae < datorita invidiei diavolului. Prin urmare, intrucit

neafflul omenesc in nelegiuire a fost zamislit si in pScat s-a nascut ; in-

trucit fiecare s-a instrainat (de Domnul) din plntecele maniei sale §i in-

trucit pacatul a domnit in lume de la Adam pina la Hristos, a venit

Mielul ispasitor al lui Dumnezeu s§ fidice, cu putereaSav pacatul lurdii,

Sa lege pe eel puternic si sa-i smulga prada dupa (cuvintul); care ziee :

«& vobit robimen (Ps. 67;\ 19 ; Efes. 4, 8), Si iarasi : «A ridicat robiat>

(I Cor. 15, 49). ,r

Se cuvirie; asadar, sa iesim : din robie, sa purtfim chipul omului

eelui din cer, dupa cum am purtat'si chipul (omului) celui de lut si

sa aratam mSdularele noastre slujitoare ale dreptatii si sfinteniei, pre-

cum (mai inainte) le-am aratat slujitoare ale pScatului. S3 fim incre-

dinta^i ca umblind in lumina, vom vedea'fara nici o piedica lucrurile

cele minunate ale lui Dumnezeu, dupa (cuvintul) care zice : «Deschide

ochii mei si voi cunoaste minunile Tale din Legea Ta» (Ps 118, 18).

Caci, dupa cum in legea fizica, eel ce umbla in lumina nu se poticneste,

tot asa si in lumea ra^ionalS, eel ce se afla in sfinterne desaVirsitS nu
doreste pe cele viclene si nu cugeta pe cele josnice

;
pentru ca nu

exista nici o comuniune intre lumina si intuneric, nici potrivire intre

templu si (lacasul) idolilor. Deci, ca templu al lui Dumnezeu, ia aminte

la tine insusi, evita imprimarea idolilor duhovnicesti in inima ta. Orice

patima care lucreaza in suflet este idol. De aceea bine s-a zis :

! «Ceea
ce te biruieste, aceea te si stapineste» (II Petru 2, 19). Atunci cind de

patimile trupului sintem robui, nu mai sintem In stapinirea Duhului
celui Sfint si nepatimitor. Nu poate sluji cineva la doi domni. «Nu
putetb>, zice «$a slujiti lui Dumnezeu si lui mamona». (Matei 6, 24).

Pentru ca templul lui Dumnezeu este sfint, «neavind nici *pata, nici

zbircitpr^, nici altceva de acest fel» (Efes. 5, 27). Duhul Sfint fuge de
viclesug si se departeaza de cugetele neintelepte, iar de sufletul misel

nu se prinde inva^atura. Crezind, deci, ca orice lege a noastra este
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scri?a de degetul lui Dumnezeu in inima heastra, nu cu cerrifeala, ci

cu Duhul eel -dumnezeiesc; sa primim adevaful legiuitbrului, care

zice : *Eu sint adevarul* (loan 14, 6) ; al Aeehiia care a factit taierea

imprejur a inimii si a scris in mintea celor vrednlci Iegea bunata^ii Lui,

dupa cum s-a scris de prbfet : «Voi da legea mea in inimile lor si in

mintea lor' o vOi scrie» (Ieremia 31; 33). Deci; ; £$$ doresc sa devina

«neam ales, preotie imp&r&teasca, neaih sfint si pojior agonisit de Dum-
nezeu* (I Petru II, 9 ; Tit II, 14), prirnesc cu' u§urinta iriiru ei puterea

Duhului de via^a facator. Avind in vedere aeestea, sa he rugam a ne

invrednici, chiar $i pentru'putin (timp) de eomuniunea'cu-" riristos. Su-

fletul care leapada aspectul rtisinos al ehipului pacatului $i nu mai

este stapiriit de cugete urite
;
care nu mai desfrineaza cu eel Viclean v

se afla in eOnlurtiune doar cu Mirele Cel* Ceresc. Rariit' de iubirea fata

de El- Se topeste de dor, sa zic asa, sa se uneasca cu El in mod tainie

intrU'i ;sfin^enie, printr-o unire frumoasa, tainica si nestrieacioasa. Cu
adevarat fericit este sufletul care, feiruit de iubirea cea duhovniceasca,

s-a logodit cu Cuvintul lui Dumnezeu. Sa se spuria, deci, aceasta, sa se

spuna : eBucura^se 'sufletul meu intrti.Dom.nul ca m-a imbracat cu

vesmintul mintuirii si cu haina bucuriei m-a impoddbit.'Ca unui mire
mi-a pus cunUnS si ca pe o miretasa cu podoaba m-a irnpodobit*

(Isaia 61, 10). Pentru ca frumusefea lui aducind-o imparatul slavei, 1-a

inviednicit «a se numeasca nu numai templu al lui Dumnezeu, ci si

fiica a imparatului si imparateasa ; templu al lui Dumnezeu, intrucit

in el locuieste Duhul Sfint ; fiica a imparatului, intrucit a fost nascut

de Parintele luminilor ,* imparateasS, intrucit a fost unit cu slavita

Dumnezeire a (Fiului) Unuia Nascut. Ca in felul in care Dornnul, unul
fiind dupa esen^a, a primit multe nume, in chip figurat, dupa lUcrarile

savirsite pentru mintulrea oamenilor ; astfel^ in unele locuri este numit
piatra si usa, in altele secure, si cale, vie si piine

;
piatra^ pentru pU-

terea lui cea -nemasurata ; usa, pentru ca este usa vietii vesnice ; secure,

pentru ca taie radatinile rautatii ; cale, pentru c§, conduce pe cei vred-

nici la cunoasterea adevarului ; vie, pentru caTodeste viriul care vese-
leste inima omului

; piine, pentru ca hraneste inima fiiritei rationale ;

tot asa si sufletul eel nevinovat in care locuieste Dumnezeu Cuvintul,

sufletul care se desavirseste continuu, se- invredniceste de daruri si

virtual spirituale (si de multe nume). S-au spus aeestea ca sa nu se
creada ca doar trei sint calitatile miresei, ci ca sint de mai multe feluri.

Sa stim, deci, ca aceasta este tjinta noastra, pina ce vom ajunge la

«altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, care veseteste tinerefele noas-

tre» (Ps. 42, 4).' Mintuitorul voie?te ca noi, fiind inc5 in trup, sa ne

invrednicim de nepatimirea Lui §i sa ne umplerri de sfinterrie, ca sa
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putem spune cu indraznire : «Desi umblam in trup, nu ne luptdm tru-

peste. Caci armele luptei noastre nu sint trupesti, ci puternice inaintea

lui Dumnezeu, spre darimarea intdriturilor. Noi *surpam iscodirile mortii

$i toata trufia care se ridica impotriva cunoasterii lui Dumnezeu*
(II Cor. 10, 3—5). Se cuvine, deci, sa pironim pe cruce madularele

pacatului, dupa cuvintul profetului care zice : «Strapunge cu frica Ta
trupul meu» (Ps. 118, 120). Carnea si singele despre eare Apostolul

spune ca nu pot sa mosteneasca impara^ia cerurilor, nu este trupul eel

vazut, pentru ca acesta a fost creat de Dumnezeu, ci «dorinta carnii»

(Rom. 8, 6), care este stirnita de «duhurile rautatii, care lucreaza in fiii

neascultarii» (Efes. 2, 2). Caci lupta luptatorilor desavir^i^i in Hristos

«nu este impotrixm trupului §i a singelui..., ci impotriva stapinitorilor

intunericului vqacului acestuia si . impotriva duhurilor raufa.tii» (Efes.

6, 12). Deci, daca marturisim ca lucrarea aceasta nu este ceva firesc,

ci ca ea vine de la puterile cele potrivnice, vom putea, luind armele

lui Hristos, sa ne impotrivim uneltirUor lor (Efes. 6, 11 si 13). Min-
tuitorul ne va da puterea sa calcam peste §erpi si peste baiauri si peste

toata puterea celui rau (Luca 10, 19), ca, in trup fiind, sa putem zice :

*Nedreptate de am facut in inima mea sa nu ma auda DomnuU (Ps.

65, 17). Si : «Fara nelegiuire am alergat §i m-am indreptat spre Tine»

(Ps. 58, 4). Asadar, fara patima trupeasca, implinind cu iisurinta modul
de via^a din ceruri, sa avem ca finta «rasplata cheirArii celei de sus»

(Filip. 3, 14). Instrainindu-ne de orice patima, sa indraznim a zice :

Nu numai «credmja am pazit» ci si «cdlatoria am savirsitn (II Tim. 4, 7).

Caci se cuvine ca nu numai sa credem in Hristos, ci sa fim (intru toate)

partasi cu El, dupa cum s-a spus : «pentru ca voud vi s-a daruit, pentru
Hristos, nu numai sa credeti in El, ci sa. si patimifi pentru El» (Filip.

1, 29). Faptul doar de a crede in Dumnezeu este caracteristic celor ce

cugeta cele pamintesti, ca sa nu zic si duhurilor celor necurate, ca §i

ele zic : «Te stim cine esti ; esti Fiul lui Dumnezeu;* (Luca 4, 34). Dar
ambele tabere, a oamenilor trupesti si a duhurilor celor necurate, sint

dusmane ale crucii lui Hristos. «Sfirsiful acestora este pieirea. Pintecele

lor este dumnezeul lor, iar marirea lor este intru riisinea lor, ca unii

care au in gind pe cele pamintesti» (Filip. 3, 19). Vezi ca nu numai
cei ce s-au lepadat de Hristos sint dusjnani ai crucii, ci si cei ce cugeta
la cele pamintesti. Pe cind insusirea de a patimi cineva impreuna cu
Hristos si de a fi slavit impreuna cu Hristos, apartine numai acelora

care s-au rastignit fata de. aceasta lume si acelora care poarta pe trupu-
rile lor stigmatele Domnului (Gal. 6, 17). Se cuvine, deci, ca aceia care

§tiu sa cugete corect, care si-au izbavit sufletul de intinarile rautatii,

sa cunoa&ca bine telul lor pentru ca stiind sfirsitul drumului si al oste-



nelii lor, sa, renun^e la infatuare pentru faptele lor; sa se lepede de

sufletulsi de viata lor -*- dupa cuvintul Seripturii — ca sa vada bogafta

pe carej a pus-o Dumnezeu ea recompense celor ce-L iubesc in Hristos,

boga|iarla caFe>-cheama pe to^i aceia carbide buna voie se incumeta la

aceasta lupta. Armura (sufletului) pentru aceasta lupta trebuie sa fie

crucea lui Hristos
;
pe aceasta luind»-o cu bueurie si cu nadejde, sa

urmeze pe Dumnezeu-Mintuitorul, sa<rsi faca, din Cuvintul lui Lege si

cale a vietii, dupa cum spune Apostolul ; «Eiti mie urmMori, precum §i

eu tint wmator, al lui Hristos* (I Gar. 4, 16). Si iarasi y «Cu rabdare

susfinem lupta care ne 'sta inainte, tcu ochii atinti\i \asupra lui lisus,

tweep&torul si plinitorul eredintei, Care, inloculbucurieipusa inainte-1

a suferti .crucea, n-a tinut seama de ocava ei §i a:
sezut de-a dreapta

tronului lui Dumnezeu» (Evrei <12, 1—2). Sa nu ne infuitturam cu da-^

rurile Domnului, atunci cind savirsim virtutea, niei sa nu cugetam

lucruri mari despre noi, inainte de ajunge la locurile sperate ; un astfel

de cuget ne slabeste avintul, faee <faj?a folos ©steneala noastra si ne

lace nedemni de harul care ni s-a dat.

Se cuvine; ded, sa nu nimicim in vreun fel rodul ostenelii ; sa nu
he iesim din min$ in fata luptelor care 5 ne stau inainte, nici a celor

de dupa aceea ; daca am savirsit ceva (bun) sa nu efedem ca am si

facut'ceva important/ ci, uitind faptul acesta* sa alergSm, cum spune

Apostolus, <c&tre cele ce ne stau inainte » (Fllip. 3, 19>. Sa ne zdrobim

iriima cu ostenelile duhovnicesti, neostoifa avind pofta dupa dreptate,

singura: de care trebuie sa inseteze'si si flamiftzeascS cei ce cauta sa

ajungS la desavirsire. Se cuvine sa fim smeriti si' mereu sa ne temem
ca nu cumva sa ne aflara departe de cele promise $i de iubirea de-

savirsita a lui Hristos. Gel indragostit; de acestea; eel ce priveste la pfo-

misiunea eea de sus, nu m^opreste la past; la priveghere si la cele ase-

menea lor, d, plih fiind' de dor divin §i privind ntincetat catre Gel ce-1

cheama, socpteste pu^in lucru luptele si m o¥iee lueru; se nevoieste, nu-
mai sa tlobindeasca promisiunea

; pina la sfir^itul aefestei vie^i se lupta

sa adauge ostenelilor (noi) osteneli, virtutilor (noi) virtu $i, sa devina
(vas) cinstit al lui Dumnezeu, prin fapte, avind mereu constiinta ca nu
este vrednic p^fttru Dumnezeu, AceSt fapt esteucea mai mare reusita

a fiiosofiei : fiind mare prin fapte, sa te smere$ti cu inima si sa te

dispretuiesti, sa iridepartezi de la tine mindria si sa ai frica de Dum-

nezeu, sa dobindesti promisiunea nu ca si cind ai obtine-o prin fapte,

ci prin predin^a. Ca atit de mari fiind darur^le, nu exista osteneli care

sa4e rasplateasca. Rasplata lor nusta in osteneli, , ci in credinja si

nadejde. Iar esenta eredintei este saracia cu duhul si iubirea nemasurata
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catre Dumnezeu. (Acestea zicind), socotesc ca am spus destule celor

care au ales calea intelepciunii, pentru a ajunge la implinirea nSdejdii.

Trebuie, Insa, sa adaugam la cele spuse, ca se cuvine ca aceia care

iubesc ostenelile, sa fie impreuna cu semenii lor, -sa alerge impreuna

cu ei, pina ce vor ajunge la cetatea cea de sus. Acela care dispretuieste

pe cele (socotite de pret) in aceasta viata, care se leapada de rude si de

slava cea de pe pamint, care priveste la cinstea cea cereasca si se leaga

duhovniceste de fratii cei intru Dumnezeu, sa se lepede nu numai de

viata, ci si de sufletul sau ; lepadarea de sufletul sau nu inseamna alt-

ceva decit faptul de a' nu cauta (implinirea) vointei proprii, ci mai

degraba de a-si supune vointa Cuvintului lui Dumnezeu, de a privi

catre El intocmai ca spre un bun cirmaci, care conduce cu intelepciune

adunarea fratilor catre limanul vointei lui Dumnezeu: Se cuvine sa nu
detina nimic sau sa spuna ca ceva este al sau, in afarS de vesmintul

care-i acopera trupul: Pentru ca daca nimic din acestea riu are, daca

nu poarta grija de propria-i viata, daca slujeste nevoilor comune si

porunca intiistatatorilor cu placere si cu speranta implineste, va fi Ca

un rob bun si cinstit al lui Hristos, rascumparat pentru nevoile fratilor.

Acest lucru il Domnul si la implinirea acestuia indeamna, zicind : «Cel

ce vrea sd fie mare si primul intre voi sa se faca mai mic decit toti,

slujitorul si robul tuturom (Matei 20, 26 ; Marcu 9, 34 ; 10, 34>.

Dar slujirea aproapelui nu trebuie sa se faca, impotriva Scripturii,.

pentru a ob^ine cinste sau pentru a place oamenilor (Efes. 6, 6—7
;

Col. 3, 22), ci cu gindul ca (eel ce slujeste aproapelui) slu]e§te Dom-
nului, poarta pe grumazul sau jugul Lui si pe calea cea strimta paseste.

Se cuvine ca acela care slujeste sa se supuna tuturor si intocmai ca un
datornic sa slujeasca fratilor, sa ia asupra sa grijile lor si sa le arate

iubirea cuvenita. Cit priveste pe intiistdtdtorii turmei duhovnicesti, se

cuvine ca -ei sa fie cu luare aminte la indatoririle ce le revin : sa com-
batd de la indltimea vrednictei lof cursele rdutdtii care pindesc cre-

dinta ?i sa indepdrteze de la ei iubirea de stdpinire. Aici este mare
pericol : unii care in fruntea altora si credeau ca ii conduc catre viata

cea cereasca, neglijind (aceste lucruri) au fost pierduti de cugetul lor.

Se cuvine ca supraveghind (turma), mai mult decit ceilalti sd se oste-

neascd, sd fie mai smeriti in cuget decit toti cei condusi de ei, sd aibd

constiinta cd cei ce le-au fost incredintati sint comoara lui Dumnezeu
si sd faca din viata lor exemplu de slujire pentru frati. Daca a§a se

v6'r purta, (daca) vor modela cu grija turma cea sfinta, (daca) vor da
fiecaruia, dupa nevoia lui; invatatura trebuincioasa, (daca) vor con-

tribui ca fiecare sa tina ordinea cuvenita, (daca) in ascuns vor avea

cuget smerit si ca niste robi recunoscatori vor tine credinta, mare ras-
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plata isi vor cistiga in aceasta viata. Se cuvine, deci, sa ia aminte la

ei (insisi §i sa fie) ca ni§te buni pedagogi ai unor copii ginga§i incre-

dintati lor de parintH acestora. Aceia, vazind purtarea copiilor, pe unul

il bat, pe altul il cearta, pe akul il lauda, iar pe altul altfel il rasplatesc ;

fac aceasta, nu pentru ca le face placere sau pentru ca ii urasc pe copii,

ci pentru ca se adapteaza situatiei §i caracterului copiilor, ca ei sa'

devina oameni cinstiti in aceasta viata. Tot asa §i voi, sa indepartati

de la voi infatuarea sJL ura impotriva aproapelui §i sa va potriviti cu-

vintul dupa puterea §i in^elegerea fiecaruia. Pe unul mustra-1, pe altul

cearta-1, pe altul mingiie-1, aducind fiecaruia intocmai ca un doctor,

meuicamentul potrivit. Examinind suferintele, doctoral ii prescrie unuia

un medicament usor de suportat, altuia altul mai greu
;
pentru toate

trupurile si plagile are medicamentul potrivit §i nu se supara pe cei

ce au nevoie de el. Tot a§a §i tu, ^inind seama de imprejurari, educa

corect pe ucenicul ce $i-a fost incredintat §i impodobindu-i sufletul cu

virtu^i sa-1 aduci Tatalui, mo§tenitor vrednic de darul Lui. Daca asa

va purtati " unii fata de altii, unii conducind, iar al^ii aratind supunere

fa^a de dascali ; unii conducind cu placere pe fra^i spre desavirsire,

iar altii supunindu-se cu bucurie celor ce le poruncesc, daca ve^i da

cinste altora (Rom. 12, 14), ve^i trai pe pamint viata ingerilor. Nimeni,

deci, intre voi, sa nu arate infumurare, ci simplitate, iar armonia si

lipsa de viclesug sa domneasca in comunitate. Fiecare sa aiba convin-

gerea ca este inferior nu numai fa^a de fratele cu care este impreuna,

ci si fata de orice om. Aceasta gindind ve^i fi cu adevarat ucenici ai lui

Hristos. «Caci eel ce se inalta pe sine, se va smeri, iar eel ce se sme-
reste, se va inalta» (Luca 14, 11). «Cel ce vrea sa fie intre voi eel dintii,

sa fie eel din urma dintre toti si slujitor al tuturor» (Matei 20, 26 ;

Marcu 9, 35). «Dupa cum si Fiul Omului n-a venit sa I se slujeasca,

ci ca El sa slujeasca si sa-Si dea sufletul rascumparare pentru mul$i»

(Matei 20, 28), zice Apostolul : «Caci nu neA propovdduim pe noi inline,

ci pe Hristos Iisus, Domnul, iar noi insine sintem slugile voastre pentru
Hristos» (II Cor. 4, 5). Cunoscind, deci, roadele smereniei si paguba
mindriei, imita^i pe Stapinul, iubiti-va unul pe altul |i sa nu va inde^

parteze de la iubirea unuia fata de altul nici moartea sj nici o alta

pedeapsa, ci sa merged pe calea pe care va aratat-o Mintuitorul, facind

impreuna un trup §i un suflet, iubind pe Dumnezeu si unul pe altul.

Iubirea si frica de Domnul este intiia implinire a Legii ; de aceea, se

.cuvine ca fiecare dintre voi sa aseze in sufletul <sau frica sjl iubirea

ca pe o temelie de neclintit ; s-o cultive prin fapte bunie §i prin ruga~

tiune continua. Pentru ca iubirea. fa^a de Dumnezeu nu se na§te in

noi a§a, deodata, ci este nevoie de multa osteneala, de staruin^a §i de
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ajutCHftd lui Hristos, dupa cum se spline in (cartea) Intelepciunii : «De

o vei c&uta intocmai ca pe o comoara, atunci vei pricepe temerea de

Domnul si vei dobindi cunoasterea lui Dumnezeuy> (Pilde 2, 4—5).

Aflind cunoasterea lui Dumnezeu si pricepind teama de El, u§or vei

reusi sa implinesti pe cele ce urmeaza, adica iubirea de aproapele.

Pentru ca lucrul eel dintii si mare facindu-1, pe eel de al doilea si mai

mic, fara greutate il realizezi. Cel dintii neexistind, nici eel de al doilea

nu se implineste precum trebuie : Cel ce nu iubeste pe Dumnezeu din

tot (sujletul) si din toata inijna lui, cum poate sa arate iubire de jrati ?

Pe cel care nu-si dedica intreg sufletul lui Dumnezeu, nici nu arata

iubire fata de El, neinarmat aflindu-1 izvoditorul rauta^ii, usor il ade-

meneste cu ginduri viclene si il face sa cada ; il face sa i se para grele

(de indeplinit) poruncile Scripturii si insuportabila slujirea fratilor, sa

se infumureze cind slujeste Domnului si (sa creada) ca intrucit a im-

plinit poruncile Domnului, este mare in ceruri. Mare este aceasta gre-

seala. Ca, intr-adevar, robul bun si cinstit este indreptatit sa creada ca

Stapinul ii va arata bunavointa la judecata, dar nu este indreptatit ca

el, in locul Stapinului, sa se faca judecatorul §i laudatorul vie^ii lui.

Daca el se face siesi judecator, in locul adevaratului • judecator si se

umple de lauda si ingimfare, nu mai are de asteptat rasplata de la

Acela. Pentru ca trebuie, cum spune in^eleptul Pavel, ca «Duhul lui

Dumnezeu sa marturiseasca impreuna cu robul nostru» (Rom. 8, 16)^

si sa nu fie cercetate faptele noastre de judecata noastra. «Ca nu cel

ce se lauda pe sine singur este cu adevarat bun, ci acela pe care Domnul
il lauda» (II Cor. 10, 18). Cel ce nu asteapta si o ia inaintea judecatii,

culegind de la oameni cinste si slava pentru faptele sale, face fapta celor

necredinciosi. Intr-adevar, este un necredincios acela care urmareste ono-

rurile omenesti in locul celor cere§ti, asa cum Domnul Insusi spune

undeva : «Cum puteti voi sa credeti, cind primiti slava unii de la altii,

iar slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o cautati ?» (loan 5, 44).

Mi se pare ca aceia se aseamana cu cei ce curatfi partea de dinafara

a paharului sj a blidului, dar . inlauntru le lasa pline de toata rfiutatea

(cf. Matei 23, 35). Vede^i, dar, sa nu pa^iti asa ceva, si ridicindu-Va sus

sufletele, sa aveti o singura grija, anume sa place^i Domnului. Sa nu
plerdeti din gind imparatia cerurilor, sa nu acceptati onorurile acestei

vieti, sd. ascundeti luptele purtate pentru virtute, pentru ca sa nu dati

prilej celui ce va propune onorurile pamintesti sa va tulbure mintea

si sa va abata de la preocuparile cele adevarate la cele zadarnice si

pline de ratacire (Gen. 4, 4). Pentru ca diavolul, neaflind momentul

si (calea de) patrundere, ca sa momeasca pe cei ce petrec cu sufletul

sus, cade mort si piere ; caci moartea diavolului este atunci cind rau-
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tatea devine neroditoare. Deci, fiind in voi iubirea lui Dumnezeu, in

mod firesc trebuie sa-i urmeze celelalte, (§i anume) : iubirea de fratk

blindetea, neprefdcatoria, stdruinta in rugdciune, intr-un cuvint toatd

virtutea ; mare fiind darul, mari trebuie sa fie si ostenelile pentru do-

bindirea lui, savirsite nu pentru a fi vdzute de oameni, ci pentru a

place Domnului, care cunoaste pe cele ascunse. Catre El trebuie pu-

rurea sa privim, iar launtrul sufletului sa-1 cercetam si sa-1 ingradim

cu cugetele dreptei credin^e, pentru ca potrivnicul sa nu afle vreun

loc de patrundere, nici loc pentru curse. Sa exersam si sa facem capa-

bile de a distinge intre bine si rau madularele sufletului nostru cele

slabanogite. Sa facem ca mintea sa urmeze poruncile lui Dumnezeu, din

dragoste fata de El, incit vindecind ceea ce este putred in suflet sa-1

uneasca cu Dumnezeu. Una fiind pavaza sufletului, (anume) faptul de

a-si aduce aminte cu dor de Dumnezeu si de a avea totdeauna gindul

eel bun, sa nu ne departam de o astfel de preocupare, fie ca mincam,
fie ca bem, fie ca stam, fie ca facem sau spunem ceva ; tot ceea ce

facem sa fie spre slava lui Dumnezeu, iar nu spre slava noastrd, iar in

viata noastra sa nu se strecoare pata sau murdarie, venita de la eel

viclean. Pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu, usoara §i piacuta este

osteneala (implinirii) poruncilpr, usoara si de dorit lupta care ii aduce

la iubirea Lui. De aceea si eel vielean se lupta in tot chipul sa alunge

din sufletele noastre frica de Domnul §i sa nimiceasca iubirea fa^a de El,

prin placeri nelegiuite si prin tot felul de momeli ; vrea sa ne lipseasca

de armele spirituale si sa faca fara de folos ostenelile noastre ; sa ne

intunece mintea si sa inlocuiasca slava cereasca cu cea paminteasca,

cele cu adevarat frumoase cu cele ce par frumoase. Este, intr-adevar,

ingrozitor, ca acesta, aflind intr-un anumit timp pe paznici neprive-

ghind, sa intre in ostenelile lor si sa semene neghina in griu, adica

vorba de ocara, mindria, slava desarta, pofta de onoruri, cearta si cele-

lalte rautati. Se cuvine, deci, sa priveghem si sa ne pazim din toate

parfile de dusmani, pentru ca, in cazul in care in nerusinarea lui, arunca
vreo sageata, sa fie respinsa, inainte de a atinge sufletul. Amintiti-va

mereu ca Abel a adus jertfa lui Dumnezeu din oile cele intiinascute si

din grasime, pe cind Cain din roadele pamintului, insa nu din cele

dintii. «§i a privit», zice, «Dumnezeu la jertfa lui Abel, dar. la darurile

lui Cain n-a luat aminte» (Gen. 4, 4). Care este, deci, cistigul din

aceasta istorie ? Cistigul este faptul ca aflam ca totdeauna lui Dum-
nezeu ii este bineplacut (darul) facut cu frica si cu credinta, iar nu eel

scump, dar fara iubire. Nici Avraam n-a primit altfel binecuvintarea de

la Melchisedec, ci numai cind a adus preotului lui Dumnezeu pirga

bunurilor sale. Spunind ca a adus pirga, ne inva^a sa nu aducem lui
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Dumnezeu laude si rugaciuni cu duh meschin, nici sa nu aducem Sta-

pinului orice, ci ceea ce are sufletul mai bun, sau mai degraba sufletul

intreg cu toata dragostea si bunavointa. Deci, hraniti fiind cu harul

Duhului, primind putere de la Hristos si venindu-ne in ajutor in oste-

neli, Dumnezeu — care implineste pentru noi faptele drepta^ii — sa

parcurgem cu usurinta drumul drepta^ii, drumul mintuitor.

Atit si despre aceasta. Acum, referitor la virtu^i : daca se pot cate-

gorisi in prima si a doua si daca vreuna este superioara si trebuie sa

fie implinita inaintea celorlalte, trebuie spus ca tuturor trebuie sa li

se dea .aceeasi cinste si ca ele, pe rind, due pe credinciosi catre culmi.

,Simplitatea duce la ascultare, ascultarea la credinta, credintp. la na-

•dejde, nadejdea la slujire, iar slujirea la smerenie. Din aceasta se rvaste

blindetea care duce la bucurie, bucuria la iubire, iubirea la rugaciune ;

si asa tinindu-se unele de altele si tinind si pe eel ce le are, il ridica

la culmea dorita ! Dupa cum, din contra, rautatea, prin bifurcarile ei,

ii conduce pe prietenii ei catre rautatea cea mai mare. Prin urmare

se cuvine ca voi sa perseveray in rugaciune : intr-adevar, in corul vir-

tutilor, ea reprezinta o culme. Prin intermediul ei si celelalte virtuti

due la Dumnezeu. Cel ce staruie in rugaciune dobindeste sfintenie tai-

nica, puterea duhovniceasca si o dispozi^ie interioara de nespus. Cel

ce staruie in rugaciune, avind pe Duhul intr-ajutor si conducator, se

aprinde de iubire fa^a de Domnul, ca de bunul suprem, de care nu se

satura niciodata, dupa cum s-a spus : *Cei ce ma maninca, iar vor fla-

minzi ; iar cei ce ma beau, iar vor inseta» (Int. Sir- 24, 23), Si in

alta parte : «Ai veselit inima mea» (Ps. 4, 7). Domnul insusi zice : «tm-

paratia cerurilor este irilauntru uostru» (Luea 17, 21). Despre ce im-

paratie spune ca este inlauntru vostru, daca nu despre cea de sus, care

aduce prin Duhul bucurie in suflete ? Pentru ca aceasta este asemenea
aceleia

; aceasta este dovada si arvuna a bucuriei vesnice, de care se

bucura sufletele sfin^ilor in veacul viitor. Domnul ne mingiie, prin

lucrarea Duhului, in tot necazul, pentru a ne mintui si pentru a ne

lace partasi ai bunurilor spirituale si al harismelor Lui. Pentru ca zice :

•*El ne mingiie pe noi, in tot necazul, ca sa putem mingiia si noi pe
cei ce se afld in tot necazuU (II Cor. 1, 4). Si : «inima mea si trupul

meu s-au bueuvat de Dumnezeul Cel viu» (Ps. 83, 2). Si: «Co de seu

§i de grasime sa, se sature sufletul meu» (Ps. 62, 6). Toate aceste'aarata,

in chip figurat, bucuria si mingiierea (venita) de la Domnul.

S-a aratat, deci, care este scopul cucerriiciei, scopul celor ce au

ales .calea implinifii poruncilor Domnului, adica curatirea trupului si

a sufletului prin fapte bune ; acum, fiecare dintre voi, avind in vedere

scopul propus, pentru a-si pregati sufletul si pentru ca mai mult sa i se
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aprinda iubirea fata de Dumnezeu, sa staruie in rugaciuni, posturi §i in

(a§teptarea impHnirii) promisiunilor Domnului, care zice ; *Cu atit mai

mult va face dreptate Dumnezeu alesilor Sai, care striga catre El ziua

si noaptea» (Luca 18, 7). «Le-a spus», zice (Evanghelistul), «si in pa-

rabola ca trebuie sa se roage totdeauna si sa nu-si pzarda nadejdea»

(Luca 18, 1). Ca sirguinta in rugaciune ne aduce mari (bunuri), ca ea

face sa locuiasca in suflete Duhul InsusJ, arata clar Apostolul, cind ne

indeamna : «Faceti, in toata vremea, in Duhul, tot felul de rugaciuni

si cereri, §i intru aceasta priveghind cu toata staruinta si rugaciunean

(Efes. 6,-18).

Acela dintre frati, care se dedica unei astfel {de preocupari), adica

rugaciunii, isj pregate§te o mare comoara ; aVind mereu gindul la

Marele iubit, avind o con§tiinta tare §i dreapta, nu ratace§te nicaieri

de buna voie cu mintea sj nu se arata ca impline§te fara de voie o

datorie, ci ca impline§te o dorinta a sufletului §i arata tuturor roadele

acestei staruinte. Se cuvine, deci, ca §i noi ceilatyi sa ne dedicam unei

astfel de indeletniciri, sa ne desfatam in rugaciuni, pentru ca si noi sa

ne impartasjm de roadele ei cele bune §i sa ne facem p&rta§i, intru

bucurie, ai vie^ii ve^nice. Domnul lnsu^i va arata celor ce II roaga cum
sa se roage, dupa cum s-a spus : «El d& rugaciune celui ce-1 cere»

(Ps. 105, 15). Se cuvine sa cerem, dar sa si stim ca cu multa sirguinta

trebuie sa sustinem lupta. Iar luptele mari cer mari' osteneli pentru
ca rautatea pindeste din toate partile, se amesteca pe neslmtite. cauta

sa lastoarne straduinta ta. De aici vine somnul §i toropeala trupului,

moliciunea sufletului, indiferenpa, neglijenp.^ nera.bd.area si celelalte

porniri si lucrari ale rautatii care pierd sufletul sj putin cite putin il

tree de partea dusmanului lui. Se cuvine, deci, sa staruim in rugaciune,

avind ratiunea cirmaci intelept, care nu se abate spre tulburarile du-
hului celui rau, nici nu este bintuita de valurile aeeluia, ci priveste

direct spre limanul eel de sus-si aduce lui Dumnezeu, nevatamat, su-

fletul pe care i 1-a incredintat si pe care-1 cere de la el. C&ci nu faptul

de a cadea in genunchi si a arata ca te rogi indelung — mintea rata-

cindu-ti departe de Dumnezeu — este important si placut, spune Scrip-

tura, ci faptul de a indeparta din cuget rtepasasrea si gindul nedrept

si a te dedica in intregime, trup si suflet, rugaciunii. La realizarea

acestui fapt un rol deosebit au intiistatatorii prin exemplul zelului lor

si prin mustrare.

Asa stind lucrurile, roada virtutilor - se arata nu numai la cei ina-

intati pe aceasta cale, ci §i la cei inca prunci si la cei ce au nevoie de

invatatura, pentru ca pe toti ii mingiie si ii indearona spre imitare.

6 — S£intul Macarie
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Roadele rugaciunii sincere sint : simplitatea, iubirea, smerenia, con-

secventa, lipsa. raut&tii si altele asemenea lor, care, se aratS inca in

aceasta via^a, inaintea celor vesnice. Cu aceste roade se impodobeste

rugaciunea. Lipsita de aceste roade, zadarnica este osteneala. Si nu

numai rugaciunea, ci §i oricare alta forma a filosofiei ; daca are astfel

de roade, este cu adevarat cale a filosofiei si ne conduce la un sfirsit

bun ; dar daea este lipsita de acestea, devine un nume zadarnic si se

aseamana cu fecioarele nebune, care la vremea cuvenita n-au avut unt-

delemn in candelele lor, adica n-au avut in sufletele lor lumina — rodul

virtu^ii — nici faclia Duhului in mintea lor. De aceea au fost nurriite

nebune de Scriptura, pentru ca (meritul) fecioriei le-a fost indepartat

inainte de a.veni mirele §i de aceea au fost indepartate, nenorocitele,

de la camara de sus. Nu li sra luat in seama sirguin^a fecioriei, pentru

ca le-a lipsit lucrarea Duhului. $i pe buna dreptate. Pentru ca, ce folos

este de via ingrijita, daca nu da roadele, pentru eare se osteneste agri-

cultorul ? Ce folos este, apoi, din post, din rugaciune si din priveghere,

daca lipseste pacea, iubirea si celelalte roade ale harului Duhului pe

care le enumera Apostolul ? Suporta orice osteneala acela care iubeste

iocurile cele de sus, pentru ca este atras acolo de Duhul. Din harul lui

imp4rtasindu-se, da rod §i se bucura de osteneala sa. Se cuvine, deci,

sa suportam ostenelile rugaciunii si ale postului si ale celorlalte lucrari

cu -multa placere si cu nadejde, iar florile §i roadele ostenelilor sa le

punem pe seama Duhului. Daca cjneva pune pe seama sa totul, locul

acestor roade il ia fanfaronada §i patimile. Aceste patimi sint ca un
putregai in sufletul celor slabi, putregai care, crescind, le strica §i le

nimiceste ostenelile. Deci ce trebuje sa faca eel ce umbla in calea lui

pumnezeu si in speran^a Lui ? Sa. suporte cu placere luptele pentru

virtute si pentru eliberarea sujletului de patimi; sa tinda catre culmea
cea mai inaltixa desavirsirii. 'Sa-si pun& nadejdea in Hristbs si sa creada

in iubirea Lui de oameni. O astfel de eredin^a avind si ajutat fiind de

harul Duhului, in care si-a pus nadejdea, alearga fara osteneala si fara

a lua in seama rautatea celui viclean ;
— este ca si strain (de patimi),

ca un eliberat al lui Hristos — ; Cad, dupa cum cei care, din lenevire,

lasa sa intre in firea lor patimile cele rele, si staruind in ele, in cele

din urma le savirseste cu usurinta si placere, ca pe ceva innascut si

obisnuit, rodind acestea lacomia, invidia, viclenia si celelalte rautati

;

tot 1a§a si lucratorii lui Hristos si ai adevarului, avind credinta pu-
ternica, suporta ostenelile pentru virtute cu placere deosebita, avind in

ajutor harul Duhului, incit in cele din urma acestea devin un fapt

firesc. Rodul acestor osteneli este pacea cea netrecatoare, bunatatea cea

adevarata si toate celelalte. Sufletul devine mai bun, mai puternic decit
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rautatea dusmanului, devine sala? al Duhului Sfint de la care primind

pacea nepieritoare a lui Hristos, se uneste si se alipeste prin ea de

Domnul. Primind, insa, harul Duhului, alipindu-se de Dumnezeu si

facindu-se un duh cu El nu numai ca savinseste cu usurinta faptele

virtutii, fara a depune nici un efort pentru a fi ;.superior si a Infringe

uneltirile dusmanului, dar lucrul eel mai mare deeit toate este acela ca

ia asupra sa toate Patimile Mintuitorului si se desfateaza intru acestea

mai mult deeit eei indragosti^i de aeeasta via^a, de onorurile si de

puterea data lor de oameni. Caci crestinul, ajutat fiind de har si pro-

gresind printr-o buna purtare pina la masura (desavirsirii) vie|ii spi-

rituale, considera drept slava, desfatare si bucurie de negrait faptul de

a fi urit, de a fi prigonit si de a suporta orice insulta si rusine pentru

Hristos; pentru ca, punindu-si speranta in El» in iubire si in bunurile

viitoare, insulta, bataile, prjgoanele ?i celelalte patimiri, iriclusiv crucea,

toate sint placere, bucurie, incintare si arvuna a (bunurilor) cerejti.

Pentru ca zice (Mintuitorul) : «Fericiti veti fi cind va vor oc&ri ?t va
vor prigoni toti oamenii, si vor zice tot cuvintul rau impotriva votastra

minfind din pricina Mea; bucurati-va si va veselitij ca plata voastra

multa este in ceruri» (Matei 5, .11—12). §i' apostolul : «?i nu numai
atit, ci ne si laudam in suferinte» (Rom. 5, 3). §i in alta parte : «Deci,

foarte bucuros ma voi lauda mai <ales intru suferintele mele, ca sa lo-

cuiascd in mine puterea lui Hristos. De \aceea ma bucur in slabiciuni,

in defaifnari, in nevoi, in temnite. Pentru va atunci cind sint slab,

atunci sint tare* (II Cor. 12, 9—10). Si iarasi : «Ca slujitori ai lui Dum^
nezeu intru multa rabdarf» (II. Cor. 6, 4). Caci harul Duhului, cuprin-

zmd tot sufletul si umplindu-1 de bucurie si putere si imbiindu-1 cu

speranta celor viitoare §i indepartind senzatia durerii prezente, face

placute patimile Domnului.

Deci, intrucit cu ajutorul Duhului vom fi ridicati la o slava atit

de mare, sa ne purtam corect si sa suportam cu demnitate orice lupta

si bucurie pentru a ne arata vrednici de salasluirea intru noi a Duhului
si de mostenitori (ai imparatiei lui Hristos). Sa nu ne lenevim nicicind

§i sa nu slabim lupta, pentru a nu cadea (din starea in care am ajuns)

si pentru a nu fi pentru altii motiv de poticnire. Daca cineva nu are

dispozitia cuvenita de a starui continuu in rugaciune, sa nu se oste-

neasca in zadar, ci sa arate zel fata de celelalte osteneli. Astfel, sa

slujeasca si sa ajute (aproapelui) cu placere, nu pentru a primi ca ras-

plata onoruri si nici (s-o faca) cu sila, ca si cind ar sluji niste trupuri

si niste suflete straine, ci cu (iubire si devotament) intocmai ca pe

madularele sale, ca lucrarea sa se arate lui Dumnezeu curata si fara

viclesug. Nimeni sa nu spuna ca nu poate savirsi faptele care
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knintttiQsc sujletul, pentru ca Dumnezeu mi cere din partea robrlor sai

lucruri impc-sibile si, mai rriult deeit atit, in marea Sa bunatate, El a

finduit fiecaruia lucrul pe care-1 poate face, a?a incit oricine vrea sa

se mintuiasca, sa poata realiza acest lucru. El zice : «Iar eel ce va da

de baut unuia dintre acestia mid ntimai un pahar cu apa rece, iw nume
de ucenic, amin zic voud : nu-§i va pierde plata sa» (Matei 10, 42). Ce
poate fi mai minunat decit faptul de a primi rasplata cereasca pentru

un pahar cu apa rece? «tntrucit unuia dintre acestia ati jacut», zice,

«Mie Mi~ati facut» (Matei 25, 40). Porunca este mica, !nsa cistigul este

mare de la Dumnezeu.
(Repet, Dumnezeu) nu cere (omului) nimie peste puteri si rasplateste

fiecaruia — fie ca face un lucru mare, fie un lucru mic — dupa in-

tentia sa. Astfel, daca face cineva bine in ftumele si cu frica de Dum-
nezeu, lucrul sau este stralucit §i nepieritor ; dar daca (face bine)

pentru a fi vazut si slavit (de oameni), asculta ce spune Domnul cu

juramint : «Amin, amin zic voud, si-au luat plata lor» (Matei 6, 2). Dar
ca sa nu pa^im asa ceva, iata ce porunceste Ucenicilor Sai si prin ei

notta : *Vedeti s& nu facefi milostenia voastrS. iroaintea oamenilor. Altfel,

nu veti uvea platS.de la Tatal vostru eel din ceruri» (Matei 6, 1).

Prin urmare, (Domnul) ne indeamha sa fugim si sa ne indepartam

de laudele cele trecatoare -— venite de la cei muritori — si de slava

care se ofileste si trece, ci sa cautam numai pe aceea a carei frumusete

n-o putem (descrie), care nu se trece, prin care si noi vom putea sa

ne impartasim de acele taine care riu se pot spune, in Hristos Iisus,

Domnul nostra, caruia (fie) slava in vecii \*cilor. Amin.
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OMILIA I

1. Explicarea alegorica a vedeniei descrisS

de profetul Iezechiel

Profetul Iezechiel a avut o vedenie dumnezeiasca si stralucita, plina

de laine de negrait pe care a si descris-o. A vazut pe o cimpie un car

de Heruvimi si patru fiinte duhovnicesti ; fiecare dintre acestea avea

cite patru fete : una de leu, alta de vultur/alta de Vitel si alta de om,
iar fiecare fata avea aripi ca sa nu i se distinga nici partea de dinainte,

nici partea de dinapoi. Spatele si pintecele lor erau pline de ochi si

nu era nici un loc pe care sa nu fie ochi. In jurul fiecarei fete erau

cite trei ro^i, iar in roti era duh. Apoi a vazut ceva, asemanator cu un
om (care se odihnea peste ele), iar asternutul picioarelor lui, ceva ase-

menea unui safir. Carul purta pe Heruvimi, iar vieta^ile (acelea pur-

tau) pe Stapinul care le conducea. Orice loc catre care ar fi vrut s3

mearga, spre fata era. (Apoi) a vazut sub heruvimi, ceva ca o mina
de om, care ii sprijinea si ii purta (cf. Iez. 1, 1 si urm.).

2. Lucrul pe care 1-a vazut profetul in extaz era real si adevarat.

El, insa, altceva arata
;
preinchipuia un fapt tainic si divin, o taina, cu

adevarat ascunsa de neamuri ; care (taina) se va descoperi in vremurile

cele de pe urma, la aratarea lui Hristos. (Profetul) a contemplat taina

sufletului care, primind pe Domnul, se va face tron al slavei Lui. Pen-
tru ca sufletul, care se invredniceste, gratie Duhului, care $i-l prega-

te$te Sie-§i scaun si lacas, sa se impartaseasca de lumina Lui si sa se

imbrace cu frumusetea slavei celei de negrait, devine in intregime lu-

mina, in intregime fatay in intregime ochi. Nu este nici o parte din el,

care sa nu fie plina de ochii cei duhovnicesti si luminosi ; altfel spus,

n-are intru el nimic intunecat, ci este peste tot duh si lumina. Atunci

and vine si se asaza peste el frumusetea cea negraita sLslava lurriinii

lui Hristos, peste tot este plin de ochi, peste tot este numai fa^a" §i nu
este nici o parte care sa fie in dos sau in spate.

Dupa cum soarele n-are nici d parte dosnica sau inferioara, ci in

intregime este scaldat in luminaY dupa cum lumina focului este pest&

tot la fel, neavind in ea (vreun element "care sa fie) primul sau ultimul,

mai mare sau mai mic ; tot asa si sufletul, care a fost luminat in chip

desavirsit de frumusetea cea . de negrait a slavei luminii fetei lui

Hristos, care a intrat in comuniune cu Duhul Sfint in chip desavirsit

§i s-a invrednicit a se face lacas §i tron al lui Dumnezeu, se face in

Intregime ochi, lumina, fata, slavS §i duh, Asa' 11 face Hristos, eel care
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il sfatuieste, il sus^ine si il poarta, il impodobeste si il infrumuseteaza

cu frumusete spirituals. S-a zis : «Q jnina de om era sub Heruvimi»

(Iez. 1, 8 ; 10, 8), pentru ca Acela care este purtat de suflet, Acela

si conduce sufjetul..

3. Cele patru vietati care trageau
.
carui preinchipuiau facultatile

conducatoare ale sufletului. Ca, dupa cum vulturul domneste peste

pasari
;, jleul. peste animalele salbatice ; taurul peste animalele domes-

tice, iar< omul peste (toate) cele create; tot asa si facultatile conduca-

toare ale sufletului (domnesc peste instincte), ma refer la vointa, la

constiijnt^j^lai minte si la puterea de a iubi. Prin intermediul aeestora

este qirmuit jcarul sufletului ?i intru acestea se odihneste Dumnezeu.
(Erivita) din alt punct de yedere, (vedenia lui Iezechiel) se refera

la Biseriea ce,a cereasca a sfintilor, . Ca in vedenie fiintele erau

impu.natoare si pline de ophi, dar nimeni;nu putea cunoaste nici taina

nici numaVul ochilor lqr, pentru, ca nimanui nu 4 s-a dat cunoasterea

lor ; si dupa cum (in viata de. toate zilele) tuturor damenilor li s-a dat

sa prjveasca si sa admire stelele cerului, insa nimanui nu i s^a dat sa

cunoasca (numarul lor; tot; asa este si qu.Biserica cea cereasca a sfin-

tilor : tuturor celor ce yoiesc sa- se osteneascS li s^a dat posibilitatea

sa intre.si: sa.se desfateze inea., insa numai lui Dumnezeu ii este

rezeryat<faptul de a cunoaste; si sti numarul sfintilor. Dupa cum, in

vedenie, Stapinul, Cel eg sade deasupra tuturor este dus si purtat de

car.
(
si de vifonul fiinteloF, celqr cu qelji multi, (tot asa si Hristos este dus

si purtat deiiecare suflet),; care i s-a facut tron si scaun, care devine

pchi si lumin% pentru ca E,l.il umbreste,' il cirmuieste cu friiele Du-
hului si il conduce precum stie.

$i dupa cum fiintele , cele duhovnice.sti . nu. mergeau acolo unde
voiau^

; , ci trebuiau sa urmeze vointa si intentiile Celur ce sedea dea-

supra lqr si le conducea, tot asa si acurn, (sufletele asculta de) Cel ce

le poarta, le conduce §i le pqvatuieste cu Duhul Sau si nu mergin
ceruri cind vor, ci numai. atunoi cind trUpul este pustiit, El ramS si

povatuies.te isufletul ,spre cer,uri. Atunci cind vrea vinein trupsi in

cugete ; cind vrea, (vine) ehiar si la marginile pamintului ., si ii des-

capera taine., O, jtij, buna, folpsitodfcea, singura si adevarata calauza !

(Cit priveste trAjpurile)n aceste^ se, vor Imrmdnrei la. ihviece (de aceeasi

slaya),. cu .care este acum, mai inainte ,preamarit^sufleti*l,-fiiftd unit

cu (DijijuL-

4v.Dpmn«lanSui|i. a spus ca sufletele celof^repti se tr&nsfprnia in

lumina; oerea,sea> atunci cind a zis ApostoHlor Sai •: «Voi ^sintefi •ttctiiina

lfimU» ;(Matei:§;; 14). Transfiarmindu*-i m: lurftfnt, El *a rmduif ca1 lumea

ssa fie lucainatfi
T

de ei. ' Pentru- ca a zis4-.«Aj»tn^nd (daitieriii) Vumina,
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nu o pun sub obroc, ci in sfesnic si lumineaza tuturor celor din casa.

Asa sa lumineze lumina voastrd inaintea oamenilor» (Matei 5, 15—16).

(Prin aceste cuvinte), El vrea sa spuna : Nu ascundeti darul pe care

1-ati primit de la Mine, ci dati-1 tuturor celor ce voiesc (sa-1 ' aiba). Si

iarasi : «Ochiul- este lumina trupului. Daca ochiul tau este bun, tot

trupul tau va fi plin \de lumina, dor daca ochiul tau ,este rau, tot trupul

tau va.fi plin de intuneric^ Deci, daca lumina, <sare este intra tine, este

intunericj cit de mare va fi (atunci) intunericul .'» (Matei 6, 22—23).

Prin urmare, asa cum ochii sint lumina trupului si atunci cind

ochii sint sanatosi tot trupuleste plin de lumina, iar atunci cind cade

ceva in :ei si se intunec§, tot trupul se intuneca asa au fost pusi si Apos-

tolii sa fie ochii si lumina a toata lumea. De aceea le-a zis Domnul :

Daca voi, care sinteti lumina lumii, vetf fi statornici si nu va veti cla-

tina, iata, tot trupul lumii* va fi luminal Iar daca voi, care sinteti lu-

mina, va veti intuneca, cit de mare va fi atunci intunericul, care este

lumea ! Deci, lumina facindu-se Apostolii, lumina au transmls celor

ce au crezut, luminind inimile acestora cu lumina cea cereasca a Du-
hului- de care si ei au fost luminati.

5..$i sare fiindei,' au sSrat si au dres pe tot sufletul care crede,

cu safes iDu&uiurSflht.Pentru cS le-a zis Domnul: «Voi sinteti sarea

pdmintutuiy> i(Matei*5, 13), hulriind pamintul sufletele oamenilor. Intr-

adevar,"ei au pus in sufletele oamenilor sarea cea cereasca a Duhului,

vindecindu-le de toata stricaciunea si de mirosul eel greu. Pentru ca,

dupa cum carnea neavind sare, putrezeste si miroase greu —
de aceea to£i se indeparteaza de ea din cauza mirosului ei eel greu si

nuniai viermii se tirasc spre ea, se cuibafesc in ea si o maninca ; iar

cind vine sarea, viermii sint omoriti si dispar, iar mirosul eel greu in-

ceteazaY-pentru ca sarea, prin" natura ei, distruge viermii si face sa dis-

para mirosul eel greu — tot asa si orice suflet, care nu este sarat cu

Duhul'Sfiht si'nu se imparta§e§te de sarea cea cereasca, adicade pu-
terea lui Dumnezeu, putrezeste si se umple de miros greu, (provenind)

de la 'gfndurile cele rele, incit se indeparteaza de la el fata lui Dum-
nezeu, #in cauza "mirosului e'elui urit al cugetelor celor desarte ale.in-

turiericulul §i- al patimilbr ce salasluiesc in el.Viermii:

cei rai si curh-

plEti care^hu sirit altceva decit duhurile celui viclean si puterile' intd-

nerieulul,' se' tirasc,' isi fae cuib, misuna in el, ft~manincS si •iTdistrUg:

Pentru ca zice (Psaltnistul) : «S-au imputit si au putrezii r&nile mele»
(Ps. 3fl, .5J.v

;DaridacS (un asitfel-de suflet) aleargS catre Dumnezeu, dacg
crede si cere sarea vie^ii, adica pe Duhul eel bun si de bameni J iubitor,

venii^d sarea cea cereasea; nimiiseste pe viermii -cei -cumplifif 'face sa

dispafsa mirosul" cet greu *si-l- curateste. pe- acesta'cu lucr&ped'r fsuterii
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sale. Facindu-se iara§i sanatos sj nevatamat de sarea cea adevarata,

este repus in slujba Stapinului celui ceresc. lata de ce Dumnezeu a po-

runcit in Lege, folosindu-se de (aceasta) imagine, ca toata jertfa cu

sare sa se sareze.

6. (In Lege se spune ca animalul) trebuie sa fie mai intii junghiat

de preot si ucis, apoi (trebuie) sa fie taiat in buca^i si sarat, iar dupa

aceea sa fie pus pe foe. Pentru ca daca preotul nu junghie si nu ucide

in prealabil oaia, aceasta nu se sareaza, nici nu se aduce ca ardere de

tot Stapinului.

Tot asa trebuie sa se intimple si cu sufletul nostru, cind se apropie

de Hristos, Arhiereul eel adevarat. Trebuie sa fie junghiat de dinsul si

trebuie sa moara fata de cugetul si de via^a cea foarte rea, in care a

trait, adica sa iasa din el pacatul §i rautatea patimilor, intocmai cum
iese sufletul (din animalul junghiat). Ca dupa cum trupul, atunci cind

sufletul il parase§te, moare, nu mai traie§te via^a de mai inainte, nici

nu aude si nici nu umbla, tot asa se intimpla cu via^a (cuiva) atunci

cind Hristos, Arhiereul ceresc, prin harul puterii Sale, o junghie si o

face sa moara fata de lume : (astfel de om) moare fata de via^a cea

rea in care a trait, nu mai aude, nu mai vorbeste, nici nu mai vie^uieste

in intunericul pacatului. Pentru ca datorita harului, rautatea patimilor

se departeaza de tine, intocmai cum iese sufletul din trup. De aceea,

Apostolul exclama, zicind : «Pentru mine lumea a jost rastignita si

eu pentru lume» (Gal. 6, 14).

Sufletul care traieste inca- in lume si in intunericul pScatului §i nu

este ucis (de Hristos), care are incS in el duhul rauta^ii, adicS lucrarea

intunericului patimilor si a pacatului §i este purtat de acesta, nu apar-

tine trupului luminii, ci este trup al intunericului si este inca de par-

tea intunericului. Dupa cum cei ce au un suflet de lumina, adica au

puterea Duhului Sfint, sint de partea luminii.

7. Dar ma va intreba cineva : «Cum pot^i sa spui ca sufletul este

trup al intunericului, atunci cind nu este creat de acesta ? (Te rog) sa

fii atent si sa intelegi ce-ti spun : imbrac§mintea pe care o por^i tu,

altul a facut-o, iar tu o imbraci ; asijderea si casa : altul a zidit-o, iar

tu locuiesti in ea. Tot asa, cind Adam a calcat porunca lui Dumnezeu
si a ascultat de §arpele eel viclean, s-a vindut pe sine diavolului, iar

eel viclean s-a imbracat cu sufletul, ca aceasta creatura stralucita, pe
care Dumnezeu o facuse dupa chipul Sau. Spune Apostolul in acest

sens : «Fiul lui Dumnezeu a dezbracat incepatoriile si puterile, trium-

find asupra lor prin cruce» (Col. 2, 15).

Dealtfel, pentru aceasta a venit Domnul ca sa-i alunge pe acestia

§i sa~$i reia inapoi propria cas3 §i templu, adica pe om. Deci, din aceas-
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ta cauza se numeste sufletul trup al intunericului rautatii, cit timp este

al intunericului si este prizonierul lui, dupa cum spune si Pavel, ca-

re-1 numeste trup al pacatului si trup al mortii. «Ca sa se nimiceasca

trupul pacatuluin (Rom. 6, 6). Si iarasi : «Cine ma va izbavi de trupul

mortii acesteia ?» (Rom. 7, 24). Asisderea si sufletul care a crezut in

Dumnezeu si a fost izbavit de pacat ,si a murit fata de viata dusa in

intuneric si a primit lumina Duhului Sfint, intocmai ca pe o alta viata,

petrece dincolo si dincolo este tinut captiv de lumina dumnezeirii. Su-

fletul nu este nici de natura dumnezeirii, nici de natura intunericului

rautatii, totusi el este o creatura spirituals, mare si minunata, o fru-

moasa asemanare si chip al lui Dumnezeu. Insa, din cauza calcarii po-

runcii, a intrat in el rautatea patimilor intunericului.

8. Sufletul se amesteca cu acela cu care se uneste prin voinp. Deci,

fie ca (avind cugetul lui Dumnezeu), are in el lumina lui Dumnezeu si

savirsind toate virtutile, devine el insu§i lumina si odihna ; fie ca, (avind

cugetul celui rau), are intru el intunericul pacatului si este vrednic de

osinda. De aceea, se cuvine ca sufletul care voieste sa traiasca in odihna

si lumina cea vesnica a lui Dumnezeu sa vina — asa cum s-a spus mai

inainte — la Hristos, adevaratul Arhiereu, sa fie sacrificat si sa moara
fata de viata mai de dinainte, a intunericului rautatii §i sa se mute la un
alt mod de viata, (la o via^a) dumnezeiasca. Ca dupa cum, murind cineva

in cetate, n-aude nici vocea, nici graiurile, nici tumultul celor de acolo,

ci de indata ce a murit este dus in alt loc, unde nu mai sint vocile, nici

strigatele cetatii aceleia, tot asa si sufletul, cind este jertfit si moare fata

de cetatea rautatii si a patimilor, in care si traieste, nu mai aude in sine

glasul cugetelor intunericului, nu mai aude graiul si strigatul gindului

celui desert si zarva duhurilor intunericului, ci se muta intr-o cetate pli-

na de bunatati si pace, in cetatea luminii dumnezeirii si acolo vietuieste,

asculta, petrece, graieste, gindeste si savirse^te lucruri duhovnicesti si

vrednice de Dumnezeu.

9. Sa ne rugam, deci si noi, sa fim jertfiti prin puterea Lui, si sa

murim fata de veacul rautatii si al intunericului. Sa fie nimicit in noi

duhul pacatului, sa imbracam si sa primim sufletul Duhului celui ceresc,

sa fim mutati din rautatea intunericului la lumina lui Hris-tes si sa ne
odihnim (intru El), intru viata, in veci. Dupa cum in stadion, alergind

carele, eel ce apucS inainte, tine, impiedica si opre?te pe ceilalti ca sa

nu-i intreaca, si sa-1 invinga, tot asa alearga in om cugetele {cele bune)
ale sufletului si (cele rele) ale pacatului. DacS se intimpla ca gindul (eel

rau) al pacatului sa apuce inainte, atunci acesta impiedicS, tine §i opres-

te sufletul sa se apropie de Dumnezeu §i sa obtina biruinta. Dar cind

Domnul insu§i conduce cu intelepciunea Sa (carul) sufletului, El invinge
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totdeauna, si indreapta sufletul spre cugetele cele ceresti si dumnezeiesti.

(Am putea spune ca) nici macar nu ajunge sa lupte impotriva rautatii, ca

Dornn si Stapin fiind, pururea biruieste. lata de ce si Heruvimii nu se

due acolo unde voiesc, ci merg acolo unde ii indrum'a El. Pentru ca zice

(Profetui) : «0 mina ca de om era sub ei» (Iez. 1, 8 ; 10, 8). Sufle'tele

cele sfinte sint purtate si pova^uite de Duhul lui Hristos, care tine frinele

acolo unde voieste El: uneori catre cugetari ceresti, alteori catre cele

trupesti, dupa cum voieste El, iar sufletele Ii slujesc acolo unde vo-

ieste El. Ca dupa cum aripile pasarilor tin loc de picioare, tot asa si

lumina cea cereasca a Duhului inaripeaza cugetele cele bune ale su-

fletului si le conduce dupa cum stie El.

10. Deci, cind auzi acestea, cerceteaza-te (§i vezi) de ai (aceste

bunuri) cu adevarat in sufletul tau. Pentru ca acestea nu sint niste

simple vorbe, ci adevaruri reale, care exista in suflet. Iar de nu le ai

si esti lipsit de astfel de bunuri duhovnicesti, atunci se cuvine safii

mereu trist si indurerat. Pentru ca esti ca un ranit' si ca un mort pen-

tru Imparatia (cerurilor). Se cuvine sa invoci mereu numele Domnului
si sa te rogi cu credin^a, ca sa te invrednicesti (a dobindi) viata cea ade-

varata. Dumnezeu, creind trupul, nu i-a dat si msusirea sa aiba de la

sine, hrana, bautura, imbracamintea si ancal^amintea, ci a hotarit ; sa

primeasca toate cele necesare vie^ii, din afara lui, trupul fiind facutgol

si fara posibilitatea de a trai, fara ajutorul celor din afara, (adica) al

mincarii, bauturii si imbracamintei ; atunci cind nu le primeste pe aces-

tea se deterioreaza si moare ; tot asa (stau lucrurile) si cu sufletul: ne-

avind lumina divina, el, care a fost creat dupa chipul lui Dumnezeu,
(piere). Pentru ca asa a binevoit ;si rinduit Dumnezeu, ca sufletul 'sk

aiba viata vesnica, nu prin firea sa, ci de la Dumnezeire, de la Duhul
Sau. Din lumina (Duhului) ii vin lui mincarea si bautura cea duhovni-

ceasca si imbracamintea cea cereasca care-i . aduc sufletului viata cea

adevarata. -

11. Deci, dupa cum viata trupului ---asa cum s-a spus mai inain-

te,— nu este de. la.. trup, ci din afara lui, -adica din (roada) parnintului,

iar fara de. cele ce, sint in,afara! lui este imposibil trupului a Vie^ui, tot

asa este si cu sufletul: daca nu se naste inca de acurn pentru patria

aceea a, celor vii, dacanu se hraneste (cu bunurile) de- acolo, daca nu
sporeste. diahovnice^te. in Domrful, daca nu se imbfaca cu vesmiritul

diyin., de o ffumusete cereasca si de nedescris, fara acea hraria ii este

imposibil, cade' la'.sine,::sa trSiasca'.in desfatafe^si odihna, Pentru cS

firea. cea .durnnezeiasca are-piihea vietiij' adica pe -Acela- care; a zis :

«Bu- sint piinea yijetii», (loan. 6,: 35)-.si',«apa cm \mpri"(loan 6', 10)"?i-'-*u£-

nu\.»$are fmvejele.sie -.immei: orrmluh>. (Ps.' IG^ 15) si i<untdelemnul bucu-
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rieiv (Ps. 45, 8) si hrana cea de toate felurile a Duhului celui ceresc si

imbracamintea cea cereasca a luminii, care sint de la Dumnezeu. De la

acestea vine viata cea vesnica a sufletului. Vai de trupul care ramine

la (cele oferite de) propria-i fire, pentru ca se deterioreaza si moare !

Vai de sufletul care ramine la (cele oferite) de propria-i fire, care se

increde doar in faptele sale si nu se imparta§este de duhul eel dumne-

zeiesc, pentru ca nu se invredniceste (a dobindi) viata cea vesnica a

Dumnezeirii, si moare. Ca dupa cum atunci cind cineva este bolnav,

trupul nu poate sa primeasca hrana, iar prietenii, rudele §i tot,i cei

dragi lui sint cuprinsi de deznadejde si pling ; tot asa deplinge Dum-
nezeu si sfintii ingeri pe acele suflete care nu sint hranite, cu hrana

cea cereasca a Duhului ,si nu traiesc infcru nestricaciune. Repet : Cele

ce spun nu sint simple cuvinte, ci (se refera la) realitati ale vietii spi-

rituale, la lucruri adevarate, care tin de suflet.

12. Deci, daca te-ai facut tron al lui Dumnezeu, daca te conduce

Stapinul eel ceresc, daca sufletul tau a deyenit in intregime ochi du-

hovnicesc si lumina, daca te-ai hranit cu acea hrana a Duhului, daca

ai lost adapat din apa cea vie, daca ai imbracat hainele luminii celei

de negrait, daca omul tau eel dinlauntru le-a dobindit pe toate acestea

din belsug, iata ai dobindit inca de acum viata cea vesnica ; iata ca de

acum sufletul tau se odihneste impreuna cu Domnul ; iata ai primit

toate acestea de la Domnul ca sa traiesti viata cea adevarata. Sa-ti

para rau de saracia ta si sa te rogi Domnului ziua si noaptea, pentru

ca ai ajuns la saracia cea eumplita a pacatului.

0, de-ar suferi cineva pentru saracia lui, de n-ar trai in nepasare

ca si cei imbuibati ! Pentru ca acela care este mihnit, care cauta pe

Domnul si I se roaga neincetat, acela obtine degraba izbavirea si boga-

tia cea cereasca, asa cum Domnul a spus (in parabola) cu judecatorul

eel nedrept si cu (femeia cea) vaduva : «Dar Dumnezeu, oare nu va

face dreptate alesilor Sai care striga catre El ziua si n'oaptea si pentru
care El rabda indelung ?» (Luca 18, 7). Da, va spun : Dumnezeu le va
face numaidecit dreptate. Lui I se cuvine marirea si puterea in veci.

Amin.

OMILIA A II-A

Despre imparatia intunericului, .adica a pacatului si (despre fap-

tul) ca numai Dumnezeu poate sa indeparteze pacatul de la noi si sa

ne izbaveasca din robia stapinitorului celui viclean.

1. Imparatia intunericului, stapinitorul eel viclean a robit pe om

de ia inceput
;
(robindu-1) i-a imbracat si infasurat sufletul cu puterea
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intunericului. Dupa cum un om, ajungind rege, este imbracat cu ves-

minte regesti si din cap pina in picioare este impodobit cu podoabe

regesti, tot asa si stapinitorul eel viclean a imbracat sufletul si toata

fiinla lui cu pacatul, 1-a pingarit si 1-a facut in intregime rob impara-

tiei sale. Nu i-a lasat niciun madular liber ; nici cugetele, nici mintea,

nici trupul, ci 1-a imbracat pe el cu porfira intunericului. Si dupa cum
trupul nu doar in parte sau printr-un madular, ci in intregime pati-

meste, tot asa si sufletul, in totalitatea lui a patimit patimile rautatii

si a*e paeatului. Pentru ca imbracind eel viclean sufletul — madularul

si partea cea mai de pret — in rautate, adica in pacat, si trupul s-a fa-

cut patimitor si stricacios.

2. Atunci.cind Apostolul spune :
< Dezbracati-va de omul eel vechi»

(Efes. 6, 22), el se refera la om in intregimea lui, avind pe linga ochii

sai alti ochi, pe linga cap alt cap, pe linga urechi alte urechi, pe linga

mini alte miini, pe linga picioare alte picioare. Pentru ca pe tot omul
— trup si suflet — 1-a suportat §i 1-a intinat eel viclean

;
pe omul eel

de demult 1-a imbracat cu un altul, cu un om vechi intinat si necurat,

dusman al lui Dumnezeu si nesupus legilor Lui. (L-a imbracat) cu pa-

catul, pentru ca omul sa nu mai vada precum se cuvine, ci sa vada si

sa auda rau ; sa aibe picioare grabnice spre a face rau ;
miini care sa

iucreze nelegiuirea, §i inima care sa cugete la cele viclene. S3 rugam,

deci. si noi pe Dumnezeu sa ne dezbrace de omul eel vechi, pentru ca

numai El poate sa indeparteze pacatul de la noi. Pentru ca sint mai pu-

ternici cei ee ne-au robit si ne tin in imparatia lor.

Atunci cind este vreme eu soare §i cu vint, soarele isi are corpul

si natura lui, iar vintul isi are corpul si natura lui, dar nimeni nu
poate sa le desparta afara numai de Dumnezeu, Care poate sa opreasca

vintul sa nu mai sufle, tot asa si pacatul se amesteca cu sufletul, desi

fiecare i^kpastreaza natura sa.

3. Deci, este cu neputinta sa desparti sufletul de pacat, daca Dum-
nezeu nu opreste si nu face sa inceteze acest vint rau, care salasluieste

in suflet si in trup. lata (o alta asemanare) : Dupa cum cineva, vazind

o pasare zburind, vrea si el sa zboare, insa neavind aripi ii este cu ne-

putinta sa faca acest lucru, tot asa si cu omul ; el are vointa sa fie

curat, fara prihana, neintinat, fara rautate si sa fie pururea cu Dum-
nezeu, dar nu are puterea sa implineasca acest lucru. Desigur, el vrea

sa zboare in vazduhul eel dumnezeiesc si in libertatea Duhului Sfint,

dar de nu primeste aripile (Duhului), nu poate (face acest lucru). Sa
rugam, deci, pe Dumnezeu sa ne dea «aripile de porumbel» (Ps. 54,

7) ale Duhului Sfint, ca sa zburam si sa ne odihnim la El, sa indepar-

teze si sa inceteze din sufletul si din trupul nostru vintul eel rau,, care
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salasluieste in madularele sufletului si ale trupului nostru, (adica) pa-

catul. Pentru ca numai ca El poate sa faca aceasta. Oare nu s-a zis : «Iata

Mielul lui Dumnezeu, Care ridica pacatul lumii?» (loan 1, 29). El sin-

gur S-a milostivit de oamenii care cred in El, i-a izbavit de pacat, iar

celor ce asteapta pururea, nadajduiesc si ll eauta neincetat, le da min-

iuirea, cea mai presus de cuvint.

4. Dupa cum, intr-o noapte intunecoasa si posomorita, un vint.

salbatic suflind, pe toate plantele si semanaturile le misca, le zguduie

si le agita, tot asa si omul, cazind sub stapinirea noptii, a intunericului

si a diavolului, si aflindu-se in noapte si in intuneric atunci cind sufla

vintul eel cumplit al pacatului se clatina, este zguduit §i agitat ; toata

firea, cugetele, mintea si toate madularele trupului ii sint zguduite si

nu este nici un madular al sufletului sau al trupului slobod si neatins

de pacatul care salasluieste intru el. Tot asa se intimpla si cu lumina

si cu vintul eel divin al Duhului : sufla si racoreste sufletele care tra-

iesc in lumina cea divina, strabate toata fiinta sufletului, cugetele, toata

existenta, insufletind si odihnind toate madularele trupului cu odihna

cea divina si de negrait. Acest lucru 1-a spus si Apostolul : «Noi nu

sintem fii ai intunericului si ai noptii. Ca voi toti sinteti fii ai luminii

si fii ai zilei» (I Tes. 5, 5). Si dupa cum in vremea ratacirii, omul eel

vechi se dezbraca de omul ce desavirsit si se imbraca cu vesmintul

imparatiei intunericului, cu defaimarea, cu necredinta, cu obraznicia, cu

gindul maririi desarte, cu mindria, cu iubirea de arginti si cu celelalte

vesminte, zdrentaroase, murdare si intinate ale imparatiei intunericu-

lui, tot asa si acum : toti aceia care s-au dezbracat de omul eel vechi

si pamintesc si de vesmintele imparatiei intunericului si s-au imbracat

in omul eel nou si ceresc, cu Iisus Hristos, (au dobindit), pe linga ochii

lor, atyi ochi pe linga urechile lor, alte urechi, pe linga caput lor, alt

cap, asa incit tot (omul) sa fie curat, ca unul ce poarta chipul ceresc.

5. Si i-a imbracat Domnul cu vesmintul luminii celei negraite, cu

credinta, cu nadejdea, cu iubirea, cu bucuria, cu pacea, cu bunavointa,

cu bunatatea si cu toate celelalte vesminte divine si de viata datatoare

ale luminii, vietii si odihnei celei de negrait. Pentru ca, dupa cum Dum-
nezeu este iubire si bucurie si bunavointa si bunatate, tot asa ?i omul
eel nou devine dupa har. Si dupa cum imparatia intunericului si pacatul

stau ascunse in suflet, pina in ziua invierii, cind chiar si trupul celor

pacatosi se va acoperi de intunericul, care acum este ascuns in suflet,

tot asa si imparatia luminii si chipul eel ceresc- al lui Iisus Hristos lumi-

neaza sufletul in chip tainic si domneste in sufletul sfintilor. Ascuns de

ochii oamenilor, Hristos este vazut cu adevarat doar de ochii sufletului,

pina in ziua invierii, cind si trupul se va acoperi si se va preaslavi cu



•gg . . SFINTUL MACARIE EGIPTEANUL

lumina Duhului, (lumitia) care inca de acum se afla in sufletul omului —

,

pentru ca si trupul sa domneasca cu sufletul, (cu sufletul) care de acum
a intrat in imparatia lui Hristos, se odihneste si este luminat cu lumina

cea vesnica. Slava indurarilor si milostivirii Lui, ca miluieste pe robii

Sai, ii lumineaza si-i izbaveste din imparatia intunericului, daruindu-le

lor lumina si imparatia Sa ! Lui I se cuvine marirea si puterea in veci.

Amin.

OMILIA A III-A

Datori sint fratii sa vietuiasca in sinceritate, in lipsa de rautate, in

iubire si in pace si sa duca lupta si razboi cu cugetele cele dinlauntru.

1. Datori sint fratii sa arate multa dragoste unii fata de altii. Fie

ca se roaga, fie ca citesc Scripturile, fie ca fac un lucru oarecare, se

cuvine sa aiba ca temelie (a relatiilor dintre ei) iubirea. Numai asa

poate sa existe armonie in preocuparile lor, numai asa cei ce se roaga

si cei ce citesc, si to^i impreuna, pot sa se foloseasca reciproc. Pentru

ca, de ce s-a scris : «Faca-se voia Ta, precum in cer% asa si pe pamint»

(Matei 6, 10), daca nu ca fratii sa fie intre ei asemenea ingerilor din

cer, care traiesc laolalta in armonie, pace si iubire si nu cunosc min-
dria si invidia, ci-si arata reciproc iubire sincera. Sa presupunem ca 30

de oameni vietuiesc in acelasi loc ; ei nu pot (toti) sa privegheze toata

ziua si toata noaptea. De aceea, dupa ce se indeletnicesc sase ceasuri

cu rugaciunea, unii dintre ei vor sa citeasca, altii sa slujeasca de buna
voie, iar altii sa faca un lucru oarecare.

2. Datori sint, deci, fratii, daca fac un lucru oarecare, sa arate iu-

bire si bunavointa unii fat;a de altii . Cei ce lucreaza asa sa spuna des-

pre eel ce se roaga : «Comoara pe care o are fratele meu, iiindca este

comuna, este si a mea». Cei ce se roaga, asa sa spuna despre eel ce ci-

teste : «Folosul pe care il are acela din citire este si folosul meu». Iar

eel ce lucreaza, asa sa spuna : «Slujba pe care o fac eu aduce folos

tuturor». Pentru ca, dupa cum madularele trupului, desi sint multe,

(totusi) unul este trupul, iar ele " se ajuta reciproc, atunci cind fiecare

savirseste lucrul sau, astfel ; ochiul vede, pentru tot trupul, mina lu-

creaza pentru toate madularele, piciorul poarta toate partile trupului,

si-'fiecare madular sufera pentru celelalte ; tot asa sa fie si intre frati.

Cei ce se roaga sa nu judeee pe eel ce lucreaza, pentru ca nu se roaga
;

eel ce lucreaza sa nu judeee pe eel ce se roaga, zicind ca acela sta, iar

el lucreaza ; iar eel ce slujeste sa nu judeee pe altii. Deci, fiecare, de

face eeva, spre slava lui Dumnezeu s-o faca. Cei ce citeste sa arate iu-

bire si bunavointa fata de eel ce se roaga, cugetind intru sine ca si
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penlru el se roaga ; iar eel ce se roaga sa gindeasca despre eel ce lu-

creazii, ca fapta lui spre folosul tuturor se face.

3. In felul acesta, in^elegerea si armonia ii tine string laolalta in-

tru legatura pacii, ii face sa vietuiasca in cucernicie si sa fie binepla-

cuU lui Dumnezeu.

Lucrul eel mai important dintre toate este, desigur, staruinta, la

vrernea cuvenita, in rugaciune. Pe linga aceasta, (la fel de important

este faptul) ca fiecare sa aiba in sufletul sau, comoara, sj in cugetul

sail, viaja, adica pe Domnul. Fie ca lucreaza, fie ca se roaga, fie ca ci-

teste, i'iecare sa aiba acel cistig care nu piere, adica pe Duhul Sfint.

Sint unii care afirma, ca Domnul cere de la oameni doar sa arate

roade vizibile si ca pe cele ascunse (ale lor) El Insu§i le indreapta. Dar

lucrurile nu stau chiar a§a, ci dupa cum omul este dator sa duca lupta

cu sine in afara, tot asa este dator sa duca razboi si lupta (inlauntrul

sau), cu gindurile.

Domnul asteapta de la tine sa te minii impotriva ta insa^i, sa te

lupti cu mintea ta, sa nu cazi la invoiala nici sa te complaci in gindu-

rile cele rele.

4. Intr-adevar, numai puterea divina poate dezradacina pacatul si

rele!e care il urmeaza, pe cind omului ii este imposibil sa dezradacine-

ze pacatul cu puterile sale. Datoria omului este sa se opuna, sa se lup-

te si sa se bata (cu pacatul), insa singurul care-1 poate dezradacina este

Dumnezeu. Pentru ca, daca omul ar fi putut face aceasta, ce nevoie

mai era de venirea Domnului ? Ca dupa cum nu este posibil ca ochiul sa

vada fara lumina, sa vorbeasca cineva fara limba, sa auda fara urechi,

sa mearga fara picioaare si sa lucreze fara miini, tot asa nu este posibil

sa sc mintuiasca cineva fara Hristos, nici sa intre in impara^ia ceruri-

lor. Daca zice cineva : Asa cum se poate constata de oricine, nu des-

frinez, nu stric casele oamenilor, nu sint iubitor de argin^i, prin urma-
re sint drept, se inseala socotind ca a savirsit tot (ceea ce este necesar

pentru mintuire). Pentru ca nu sint doar trei fe^e ale pacatului impo-

triva carora sa se asigure cineva, ci nenumarate. Ce este ingimfarea,

obraznicia, necredinta, ura, invidia, viclesugul §i prefacatoria ? Oare
nu trebuie sa te lupti si impotriva acestora si sa te razboiesti cu gin-

durile cele ascunse ? Dupa cum atunci cind (iti) intra un hot in casa, te

necajesti ?i nu poti fi fara grija, ci incepi a te lupta cu el, il lovesti

si t? loveste, tot asa trebuie sa faca §i sufletul : sa se impotriveasca,

sa se lupte si sa raspunda la lovituri.

5. Astfel, vointa care rezista (celui rau), care sufera durere si necaz,

incepe a deveni superioara, cade, se ridica, apoi din nou pacatul arunca
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sufletul in (alte) zece si douazeci de lupte, il ingenunche si-1 pune la

pamint, insa in una din ele invinge.

Daca sufletul rabda (atacurile) §i nu se moleseste, sfirseste prin

a deveni mai tare, prin a distinge (mai bine intre bine si rau) §i prin a

repurta biruinta asupra pacatului. De altfel, cercetind bine lucrurile,

pacatul il munceste pe om pina cind acesta devine «barbat desavir§it»

(Efes. 4, 9) si invinge in mod desavirsit moartea. Pentru ca s-a scris :

«Du$manul eel de pe urma, care va fi nimicit, este moartea» (I Cor.

15, 26). Si asa devine el superior si invingator al diavolului. Iar daca,

precum am zis mai inainte, va spune cineva : nu desfrinez, nu stric ca-

sele oamenilor, nu sint iubitor de argin^i, imi ajunge
;
(un om ca aces-

ta) s-a impotrivit doar la trei fe|e ale pacatului, dar nu si impotriva a

celorlalte douazeci de fe^e, cite are pacatul
;
(asa ca de acestea) a fost

invins. Se cuvine, deci, ca impotriva tuturor sa se lupte. Pentru ca

mintea este, precum am zis mai inainte, un adversar pe masura pacatu-

lui (capabila) sa se opuna si sa respinga cugetele (cele rele).

6. Daca spui ca puterea cea protivnica este mai tare si ca rautatea

stapineste omul intru totul, (spui indirect) ca Dumnezeu a fost nedrept

atunci cind a condamnat omenirea, pentru ca s-a supus lui satan, oda-

ta ce satan este mai tare (decit omul) §i-l supune cu o putere silnica.

In rindul al doilea, il faci pe satan mai mare si mai puternic decit su-

fletul. Asculta : Daca s-ar intimpla ca un barbat tinar sa se lupte cu

un copil si copilul ar fi biruit (de barbatul eel tinar), n-ar fi nedrept

sa fie certat copilul ca a fost biruit ? De aceea, noi afirmam ca mintea

este in stare sa reziste, ca are tot atita putere ca si pacatul, si ca su-

fletul, atunci cind cere, ob^ine ajutor si sprijin (de sus) si biruieste. Deci

lupta si razboiul se da intre puteri egale. (Pentru aceea) sa slavim pe

Tatal, pe Fiul si pe Sfintul Duh, in veci. Amin.

OMILIA A IV-A

Se cuvine ca crestinii sa strabata cu luare aminte si cu grija dru-

mul (din) stadionul acestei lumi, ca sa obtina de la Dumnezeu si de la

ingeri laude ceresti.

1. Cei ce vor sa duca viata crestina, dupa toata rinduiala sint da-

tori sa se ingrijeasca, inainte de toate, de facultatea judecatii si discer-

namintului, care se afla in suflet. Pentru ca ajungind sa discernem cu

exactitate intre bine si rau, si sa deosebim totdeauna pe cele care im-

potriva firii, patrund in firea noastra cea curata, vie^uim drept si fara

prihana. Folosindu-ne de puterea judecatii, intocmai ca de ochi, s5 nu

ne lasam amagiti de insinuarile celui rau. Atunci vom fi socotiti demni
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sa primim harul divin si sa ne facem vrednici de Domnul. Sa luam un

exemplu din lumea vazuta, pentru ca este asemanare intre trap si su-

ilet, intre lucrurile trupului si cele ale sufletului, intre cele vazute si

cele nevazute.

2. Trupul are povatuitor ochiul si daca acesta vede (bine) il con-

duce pe drumul eel bun. Sa presupunem ca cineva strabate niste locuri

stufoase si napadite de spini si mlastini. Printre ele se inaltS limbi de

foe, sabii infipte (cu limba in sus), se deschid prapastii si se af'15 multa

apa. Cel care este sprinten si atent, si are ochiul povatuitor, trece cu

multa prudenta, prin acele locuri rele, ferindu-si din toate parole

haina, cu miinile si cu picioarele, ca sfi nu fie rupta de tufe $1 de spini,

sa nu fie murdarita de noroi, nici taiata de sabie. Acelasi ochi — care

este lumina trupului — il pazeste pe acesta ca sa nu se prabuseasca

in prapastii, sa nu fie inghtyit de ape, sau sa fie de vreun rau vatamat.

Prin urmare, eel ce trece astfel de locuri, repede si cu prudenta, tinin-

du-si strins vesmintul, fiind calauzit de ochiul sau pe drumul eel bun,

se pazeste pe sine nevatamat si-si pastreaza haina fara a fi rupta si

nearsa. Iar daca prin aceleasi locuri trece un alt om, neatent, (cu pas)

molatec si lenes, fluturindu-iji haina incoace si incolo, fie ca o sfisie

pe aceasta prin tufe si prin maracini, fie ca o arde — pentru ca n-o

tine strins linga el — fie c3 o taie in sabiile care ii sint infipte in preaj-

ma, fie ca o murdareste in noroi, intr-un cuvint, isi strica numaidecit
haina cea noua si frumoasa, din cauza neatenjiei, a moliciunii si a le-

nei sale. Iar daca, in continuare nu este atent (si nu da ascultare) ochiu-

lui, el insusi cade in prapastie, sau in ape si se ineaca.

3. In acelasi chip (trebuie) sa se poarte si sufletul, care poarta in-

velisul trupului, intocmai ca pe o hainS frumoasS. Folosindu-se de pu-
terea judecatii, care conduce atit sufletul, cit si trupul, sa treaca printre

tufele si spinii acestei vietf, prin noroi, prin foe si peste prapastii, adi-

ca prin poftele, dezmierdarile si necuviintele acestui veac. Este dator

ca, de pretutindeni, cu barbate, sirguin^a si luare aminte sa se pazeas-

ca si s5 se protejeze pe sine insusi si haina trupului, ca nu cumva sa

se sfisie de tufele si maracinii lumii acesteia, — adicS de grijile, pre-

ocuparile, indeletnicirile pamintesti — si de focul poftei sa nu fie

arsa. Sufletul astfel imbracat, abate ochiul ca sa nu vada pe cele rele,

intoarce urechea ca s5 nu audi clevetirea, fereste limba ca s3 nu gra-

iascS cele desarte, opreste miinile si picioarele de la savirsirea faptelor

rele. El dispune de vointa pentru a intoarce si a impiedica mSdularele

trupului de privelistele cele rele, de la auzirea cuvintelor celor necuviin-

cioase si de la indeletnicirile lumesti si viclene.
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4. (In acelasi timp) sufletul se fereste pe sine de visarile cele rele,

isi pazeste inima si impiedica cugetul sa haladuiasca prin lume. Nevo-

indu-se si sirguindu-se, si oprind din toate parole si cu luare aminte

madularele trupului de la rauta^i, sufletul pazeste nespintecata, nearsa,

neintinata si buna haina trupului si se pazeste si pe sine prin puterea

de a cunoaste, de a intelege si de a discerne, si mai ales datorita puterii

lui Dumnezeu. Deci, indepartindu-se pe cit poate de orice pofta lumeas-

ca si ajutat fiind si de Domnul, este pazit cu adevarat de relele pe care

le-am pomenit. Pentru ca, atunci cind Domnul vede pe cineva ferindu-

se cu zel de desfatarile vie^i, de grijile materiale, de legaturile pamin-

testi si de cugetele cele zadarnice, ii da harul Sau, care pazeste neva-

tamat acest suflet incit el parcurge bine acest veac al rautatii. Si ast-

fel (acest suflet) dobindeste laudele lui Dumnezeu si ale ingerilor, pen-

tru ca a pastrat bine haina sufletului si pe sine insusi, respingind, pe

cit i-a fost cu putin^a orice pofta a acestei lumi, ca ajutat fiind de Dum-
nezeu, a strabatut cu bine calea din stadionul lumii acesteia.

5. Iar daca cineva se complace in via^a aceasta in trindavie si in

nepf.sare, si in chip voit nu se fereste de orice pofta lumeasca si nu

cauta cu tot sufletul numai pe Domnul, unul ca acesta se incurca in

spinii si in tufele lumii acesteia, iar haina cea trupeasca o arde cu fo-

cul poftelor si o intineaza cu noroiul dezmierdarilor. Un astfel de su-

flet va fi fara indrazneala in ziua judeca^ii, pentru ca n-a putut sa-si

pastreze neintinata haina sa, ci a stricat-o cu amagirile veacului aces-

tuia. Din aceasta pricina va fi indepartat dintre (fiii) impara^iei. Pen-

tru ca, ce (altceva) va face Dumnezeu celui care, in chip volt, se deda

lumii, se lasa inselat de dezmierdarile ei si rataceste in visari mate-

rialicesti ? (Numai) pe acela il va ajuta Domnul, care evita poftele tru-

pesti si obiceiurile de mai inainte, care tinde totdeauna catre Domnul,
care se leapada de sine si numai pe Domnul ll cauta. (Numai) pe acela

il tme . care se pazeste pretutindeni de cursele si lanturile lumii

materiale, care «cu frica ?i cu cutremur i$i lucreaza mintuireav (Filip.

1, 12), care trece cu toata luarea aminte printre cursele, laturile si pof-

tele acestui veac, care cauta ajutorul Domnului si spera sa fie mintuit

prin mila si harul Sau.

6. Se spune ca cele cinci fecioare intelepte, raminind treze si sta-

ruind in lucrul eel strain de firea lor (cea omeneasca), luind untdelemn
in candelele inimilor lor, adica harul eel de sus al Duhului, au putut

veni intru intimpinarea Mirelui in camara cea cereasca. Celelalte, insa,

fara de minte fiind si raminind la firea lor, n-au privegheat si nu s-au

sirguit sa primeasca untdelemnul bucuriei in candelele lor, pentru ca

erau inca in trup, si oarecum au adorrnit din neglijenta, din moleseala,
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din trindavie, din nestiinta, sau pentru ca au socotit ca asa este drept

(sa faca). De aceea au si fost excluse de la camara Imparatiei, ca unele

care n-au putut sa placa Mirelui ceresc. Ca inlantuite fiind de lume si

de iubirea fata de cele pamintesti, n-au aratat toata dragostea si afec-

tiunea lor fata de Mirele ceresc, nici n-au adus cu ele untdelemn. Pen-

tru ca sufletele care cauta sfintenia Duhului — acel lucru strain de fi-

rea (lor) — se leaga cu toata dragostea lor de Domnul ; intru El umbla,

Lui I se roaga, la El se gindesc, pe toate celelalte trecindu-le cu vede-

rea. De aceea. (unele ca acestea) se invrednicesc a primi untdelemnul

harului ceresc si pot vietui fara prihana si sa placa, in chip desavirsit,

Mirelui ceresc. Iar sufletele care ramin la firea lor, se tirasc cu cuge-

tul pe pamint, si pe pamint le petrece mintea. Acestea au iluzia ca

apartin Mirelui si ca se (pot) impodobi cu faptele trupului. (Unele ca

acestea), insa nu s-au nascut de la Duhul si n-au primit untdelemnul

bucuriei.

7. Daca cele cinci simturi ale sulletului primesc darul eel de sus

si sfintenia Duhului, sint cu adevarat fecioare intelepte, pentru ca au

primit Intelepciunea cea de sus, care vine de la har. Iar daca ramin
la firea lor, se arata nesabuite si fiice ale lumii acesteia pentru ca nu
s-au dezbracat de duhul lumii, chiar daca vor sa para prin vorbe si

prin infatisare ca sint miresele Mirelui. Ca dupa cum sufletele care sint

cu totul atasate Domnului, catre El le este cugetul, Lui I se roaga, in-

tru poruncile Lui umbla si numai pe Domnul ll iubesc ; tot asa se in-

timpla s,i cu sufletele, care iubesc lumea si vor sa traiasca din plin via-

ta pe pamint : la aceasta le este mintea si dupa legile ei se poarta, ele

nici nu pot fi intoarse, de Duhul catre gindul eel bun. De aceea, tre-

buie ca acel lucru strain de firea noastra — ma refer la harul eel ce-

resc — sa se uneasca si sa se contopeasca cu firea noastra, pentru ca

sa putem intra cu Domnul in camara de nunta cea cereasca si sa do-

bindim mintuirea vesnica.

8. In urma neascultarii primului om, a intrat in noi ceva strain

de firea noastra, (a intrat) rautatea patimilor, care prin mult exercitiu

si obisnuinta ne-a devenit a doua fire. Se cuvine, deci ca iarasi s-o

indepartam, cu ajutorul darului Duhului, al acelui element strain de

firea noastra — si sa fim readusi la cura^ia cea dintii. Dar daca nu ne

vom impartasi de iubirea Duhului din cer (staruind) in multa rugaciune,

in cerere, in credint^a si in dispre^ul lumii acesteia — daca nu ne vom

alipi de iubire, care este Domnul, si nu se va sfinti de Duhul iubirii,

daca nu vom starui pina la sfirsjt intru toate poruncile Lui, nu vom

putea dobindi imparatia cea cereasca.
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9. Un cuvint subtil §i adinc vreau s5 va spun — dupa puterea care

mi s-a dat — de aceea v3 rog sa fiti cu luare aminte. Dumnezeu eel

nemarginit, nepalruns cu mintea si necreat, pentru bunatatea Sa cea

nemarginita §i mai presus de cuvint, S-a facut trup, S-a mic?orat, —
sa zic asa — din slava Lui cea nepatrunsS, pentru ca sa se poata uni

cu creaturile Sale cele vazute, adica cu sufletele sfintilor si ale ingeri-

lor, ca acestea sa se poata impartasj de viata dumnezeirii. Pentru ca

fiecare, dup§ firea sa, este trup : ingerul, sufletul si demonul. Acestea,

desi fine prin firea §i alcatuirea lor, sint, totu§i, trupuri, (trupuri) fine,

dup5 cum trupul (nostru eel vazut) este dens. A?a se face cS sufletul,

fin fiind, strabate ochiul cu care vede, urechea cu care aude, limba cu

care vorbeste, mina §i, intr-un cuvint, tot trupul. Si cuprinzind sufle-

tul toate mSdularele trupului, se amesteea cu ele si s3vir§este prin ele

toate faptele vietii.

10. In acelasi timp si Dumnezeu, Cel nemarginit si necuprins, ar§-

tind iubire (fata de oameni), S-a mic?orat pe Sine $i coborindu-Se din

slava Sa cea de negrait, a imbracat madularele trupului acestuia. Deci,

aratind blindete si iubire fa^S de oameni, Se intrupeaza, Se amesteea

si cuprinde sufletele cele bineplacute, sfinte §i credincioase, cu care de-

vine «un Duh>, asa cum spune (Apostolul) Pavel (I Cor. 6, 17). Sufle-

tul (se amesteea) sa zic asa, cu sufletul, ipostasul cu ipostasul, pentru

ca sufletul s3 poata
1

fi mereu tinar, sa traiasca viafc cea nemuritoare

si sa se fac§ partas. de slava cea vesnica, cea vrednica de El si bine-

placuta Lui. Pentru ca daca El a adus la existenta din nefiinta aceasta

lume v^zuta, atit de diferita si de variata — care mai inainte nu era —
numai voind, a f3cut numaidecit, dintru nefiin^a lucruri dense si tari

— m3 refer la mun^i, copaci ; vezi, doar, care este alcatuirea firii, iar

la mijloc (a pus) apele, din care a poruncit sa se nasca (pesti si) pasari !

(El a creat, deasemeni) si elemente mai fine ca : focul si vinturile, (si

altele) care nu pot fi vazute din cauza fine^ei lor.

11. O, cit de nemarginita si de negrait este intelepciunea lui Dum-
nezeu, Care a creat din nimic atit elementele cele dense, cit si pe cele

fine si le-a Mcut sa existe prin voia Sa ! ; cu cit mai mult El Insusi —
Care este precum vrea si ceea ce vrea — se schimbS si micsoreaza ara-

tind miia sj bunatate, mai presus de orice cuvint. Prin urmare, intru-

pindu-Se, Se aseamanS sufletelor celor sfinte, vrednice si credincioase,

pentru ca s§ fie vazut de ele, El, Cel nevazut, sa Ii simta dulcea^a, iar

sufletul sa se desfateze direct de bunStatea §i de Lumina cea negr5ita.

Cind voieste, devine foe, care msituie toata patima cea rea, care s-a

strecurat in suflet
;
pentru ca s-a zis : «Dumnezeul nostru este foe mis-

tuitor» (Deut. 4, 24 ; Evr. 12, 29). Cind voieste, devine odihna adincS
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si de negrait, pentru ca sufletul sa se odihneasca in odihna divina, iar

cind voieste, devine bucurie si pace, care incalzeste si ocroteste sufle-

lele.

12. Iar daca voieste sa se asemene uneia dintre creaturi — pentru

bucuria si desfatarea creaturilor rationale — (adica) sa devina cetatea

luminii, Ierusalimul, sau muntele ceresc, El poate tot ceea ce voieste,

dupa cum s-a spus : «V-ati apropiat de muntele Sion si de cetatea lui

Dumnezeu celui viu, de Ierusalimul eel ceresc» (Evr. 12, 22). Este u§or

pentru El sa ia toate formele pe care le voieste, de dragul sufletelor

vrednice si credincioase Lui. Este nevoie doar sa se nevoiasca cineva

sa fie iubit si sa-I placa Lui, ca sa cunoasca direct bunurile cele ce-

resti, sa se desfateze cu o desfatare de negrait, (sa obtina) bogatia cea

nemarginita a dumnezeirii, acele bunuri «pe care ochiul nu le-a vazut

si urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit» (II Cor. 2, 9),

adica pe Duhul Sfint, Care este odihna, veselie, desfatare si via^a ves-

nica pentru sufletele vrednice. Domnul Se intrupeaza, deasemeni, in

mincare si in bautura, asa cum s-a scris in Evanghelie : «Cel ce ma-
ninca piinea aceasta, va trai in veac» (loan 6, 51) — ca sa sature $i sa

umple sufletul de bucuria cea duhovniceasca si de negrait. Pentru ca

zice : «Eu sint piinea vietiv> (loan 6, 35). De asemeni, El (Se transfor-

ms) sj in unda bauturii celei ceresti, asa cum a zis : «Dar eel ce va bea

din apa pe care i-o vol da Eu (nu va mai inseta in veac pentru ca apa

pe care i-o voi da Eu) se va face in el izvov de apa curgdtoare spre

viata vesnica» (loan 4, 14). Sau dupa cum zice (Apostolul) : «$i toti din

aceeasi bautura ne-am adapat» (I Cor. 10, 4).

13. Fiecaruia dintre Parin^ii Sfinti S-a aratat dupa cum a voit si

dupa cum le era de folos : altfel S-a aratat lui Avraam, altfel lui Isaac,

altfel lui Iacob, altfel lui Noe, altfel lui Daniil, altfel lui David, altfel lui

Solomon, altfel lui Isaia, altfel fiecaruia dintre Sfinti Profeti, altfel lui

Ilie si altfel lui Moise. (Mai mult decit atit), eu socotesc ca Moise, pe cind

se afla in munte, in vremea postului celor 40 de zile, a mers tot timpul

de s-a desfatat din masa cea duhovniceasca. Fiecaruia dintre sfinti s-a

aratat dupa cum a voit, pentru a le da odihna, a-i mintui si a-i aduce

la cunoa?terea lui Dumnezeu. Pentru ca toate cite voie§te poate sa le

faca s,i — dupa cum vrea — Se micsoreaza, Se intrupeaza, Se transforms,

este'. vazult intru slava Sa cea neapropiata de cei care-L iubesc, Se

arata, — din multa §i negraita Lui iubire — celor vrednici, dupa a

Lui putere. Pentru ca sufletul, care s-a invrednicit prin multa dorire,

prin credinta, nadejde §i iubire sa primeasca acea putere de sus, (adi-

ca) iubirea cea cereascS a Duhului §i focul eel ceresc al vie^ii celei ne-
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muritoare, este cu adev&rat dezlegat de dragostea cea lumeasca si se

elibereaza de orice legatura a rautatii.

14. Dupa cum fierul sau plumbul, aurul sau argintul, atunci cind

este pus in foe se topeste §i din tare devine moale, iar daca sta mai

mult timp in foe se topeste si-§i pierde duritatea sa naturala, din cauza

acftunii caldurii focului, tot a§a (se intimpla) si cu sufletul, care se

leapada de lume si doreste numai pe Domnul, care-L cauta cu multa

rivna, osteneala si lupta, si arata in El credinta si nadejde neclintita,

care prime$te acel foe ceresc al dumnezeirii si al dragostei Duhului :

(un astfel de suflet) se descatuseaza cu adevarat de iubirea lumii, se

elibereaza de rautatea patimilor, se leapada de toate, isi schimba firea

cea invirtosata de pacat, pe toate le socoteste de prisos si numai catre

Mirele eel ceresc, pe care L-a primit (priveste), odihnindu-se in iubirea

Lui cea fierbinte si de negrait.

15. Ift spun, insa, \ie ca (un astfel de suflet) chiar si pe fratli cei

prea iubi^i (de el), pe care-i are inaintea ochilor, daca-1 impiedica de

la acea dragoste, ii indeparteaza, sa zic a§a — de la sine. Ca intru

aceasta consta viata si odihna Lui, in comuniunea tainica si de negrait

cu «lmparatul ceresc» (Matei 19, 5 ; Efes. 5, 31). (Intr-adevar), dragostea

(izvorita din) comuniunea trupeasca desparte (pe om) de tata, de mama
si de fra^i, toft ace§tia se fac, ca si straini pentru cugetul lui, iar daca

ii iubeste, ca pe niste straini ii iubeste. Toata dragostea lui catre softa

lui se indreapta, dupa cum zice (Apostolul) : «De aceea va lasa omul
pe total si pe mama sa si se va uni cu sotia sa si vor fi amindoi un
singur trup» (Efes. 5, 31). Or, daca dragostea cea trupeasca dezleaga

pe oricare alta dragoste, cu atit mai mult aceia care s-au invrednicit

sa se impartaseascS, cu adevarat, de Duhul .eel Sfint, ceresc si iubit

se vor dezlega de orice dragoste lumeasca. Coplesiti de dorint,a cereasca

de a se uni cu El, toate celelalte li se vor parea de prisos. De aceea, pe

El ll doresc, la El se gindesc.dupa poruncile Lui traiesc, cu El se intre-

ftn mereu cugetele lor, stapini^i de o dragoste divina si cereasca §i de

un dor duhovnicesc.

16. Drept aceea, iubiti fraft, pentru ca astfel de bunuri ne stau

inainte sj pentru ca astfel de fagaduin^e ne-au fost facute de catre

Domnul, sa indepartam de la noi toate piedicile si sa renun^am la toata

dragostea cea lumeasca si numai catre acel bun sa indreptam cautarea

si dorinta noastra, ca sa putem dobindi acea negraita iubire a Duhului,

spre care, fericitul Pavel ne-a indemnat a ne osirdui, zicind : «Cautati

dragostea* (I Cor. 1, 41). In felul acesta vom putea schimba invirto^area

(inimii) noastre si ne vom invrednici sa stSm de-a dreapta Celui Prea-

inalt, s3 ne apropiem de linistea si odihna cea spirituals, coplesiti de
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dragostea Duhului celui divin. Pentru ca Domnul, iubind mult pe oa-

meni, Se milostiveste, atunci cind ne intoarcem cu totul la El si ne

eliberam de toate (puterile) cele potrivnice. Ca desi noi — din pricina

multei noastre nestiinte, a lipsei de maturitate si a deprinderii cu rau-

tatea — ne indepartam de via^a, ne punem multe piedici si nu vrem
sa ne pocaim cu adevarat, El se milostiveste de noi, fiind indelung-

Rabdator, atunci cind ne intoarcem si, venind El, si omul nostru eel

launtric il luminam, pentru ca sa nu se rusineze fetele noastre in ziua

judecatii.

17. Iar daca acest lucru ni se pare greu (de implinit) — din pri-

cina exercitiului aspru al virtutii, sau mai degraba din pricina sugestiei,

ori a sfatului celui potrivnic — iata El Se indura si asteapta indelung

intoarcerea noastra
;
pacatuind, El ne sufera si asteapta sa ne pocaim ;

cazind iarasi, nu se rusineaza ca iarasi sa ne primeasca, dupa cum a

spus Profetul : «Oare acela care cade nu se mai scoala, iar eel ce se

abate nu se mai intoarce ?» (Ier. 8, 4). Se cuvine, doar, ca noi sa

avem cuget curat si sa ne intoarcem — indata si definitiv — si sa cerem

ajutorul Lui
;
pentru ca El este gata sa ne mintuiasca. El asteapta

svintul arzator al vointei noastre indreptata catre El — atit cit ne este

cu putin^a — buna credinp si dsirdia (ce depinde de) vointa noastra.

Indreptarea, insa, toata, El o savirseste intru noi.

S3 ne sirguim, deci, fratilor, ca (unii ce sintem) fii ai lui Dum-
nezeu, sa ne dezbracam de toata deprinderea cea rea, de nepasare si

trindavie si sa fim gata si demni a-L urma ; sa nu aminam (acest lucru)

de la o zi la alta, furati de rautate. Ca nu stim cind va avea loc iesirea

noastra din trup.

Mari si nespuse sint fagaduintele crestinilor pentru ca slava §i

frumuse^ea si placerea celor vazute nu echivaleaza credin^a si valoarea

unui suflet.

18. Cum, deci, sa nu dam ascultare intru totul acestor indemnuri
si promisiuni ale Domnului si sa nu venim la El, sa nu renun^am, asa

cum ni se spune in Evanghelie, la toate, si chiar la viat'a noastra si

numai pe El sa-L iubim, si pe nimeni altul in afara de El?
;

Sa luam aminte, apoi, la toate (cite a Mcut pentru noi) si cita

cinste ni s-a dat ! Cite orinduieli ale Domnului auavut loc inca de pe

vremea Parintilor si a Profetilor ! Cite fagaduinte nu s-au facut ! Cite

indemnuri ! Cita mila a aratat Domnul fa^a de noi de la inceput ! -In

cele din urma si-a manifestat nespusa Sa milostivire fa^a de noi, prin

venirea si prin rastignirea Sa, prin care ne-a mutat, pe noi cei care

ne-am intors (de la purtarea eea pacatoasa), la via^a.
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Dar noi nu ne departam de (sfatul) voii noastre, de iubirea lumii,

de deprinderile si de obiceiurile cele rele si ne aratam pu^in credinciosi

sau mai degrabS necredinciosi.

Cu toate acestea, iata c5 El Se milostives/te fa^a de noi, ne pazeste,

ne ocroteste in chip nevazut, si nu ne lasa, pina la sfirsit, dup5 pacatele

noastre, prada rautltyii, nici sa ne pierdem in amagirile lumii, ci arata

indelunga rabdare si ne asteapta sa ne intoarcem la El.

19. Dar ma tern ca nu cumva sa se implineasca cu noi, cei care

avem cuget defaimator si umblam in deprinderi rele, cuvintul Aposto-

lului, care zice : *Oare dispretuie?ti tu bog&tia bunatatii Lui ?i a inga-

duintei $i a indelungii lui rS.bd6.ri ne$tiind ca bun&tatea lui Dumnezeu
te indeamnd, la pocaintd. ?» (Rom. 2, 4). Pentru ca, daca noi, (profitind)

de indurarea, bunatatea si rSbdarea Lui, adaugam si mai multe pacate,

ne vom agonisi osindS si mai mare — din cauza neglijen^ei si a dis-

prefului nostru — si se va implini intre noi cuvintul : «Dar dupa

invirto$area ta ?i dupS. inima ta cea nepocditS, iti aduni minie pentru

ziua miniei $i a ar&t&rii dreptei judecdfi a lui Dumnezeu» (Rom. 2, 5).

Mult5 bunState si o indurare de nespus arata Dumnezeu fa^a de neamul

omenesc ! Este, insa, necesar, pentru a putea dobindi mintuirea, sa

vrem s3 ne poc3im si sS ne sirguim a ne intoarce la El.

20. Iar, dacS vrei s§ cunosti indelunga-rabdare a lui Dumnezeu si

bunatatea Lui cea multS, s& aflam (acest lucru) din (Sfintele) Scripturi,

de Dumnezeu inspirate. Priveste la (poporul) Israel, din care (se trag)

Paring, carora li s-au facut fagaduintele, din care (se trage) Hristos,

dupa trup, carora (li s-a incredin^at) cultul §i Testamentul : cite pScate

n-au savirsit ! De cite ori nu s-au abatut ! El, insa, nu i-a parasit pen-

tru totdeauna, ci le-a trimis, spre folosul lor, la vremea cuvenita, pe-

depse — vrind s5 inmoaie invirtosarea inimii lor, prin necazuri — (iar

cind ei) s-au intors, i-a mingiiat si le-a trimis profeti. De cite ori n-au

pacatuit si nu s-au poticnit, iar El i-a rabdat, si cind s-au intors, i-a

primit cu bucurie ! §i iarasi abatindu-se ei, nu i-a lasat, ci i-a chemat
la pocamta prin profeti. (Deci), de multe ori abStindu-se, (apoi) intor-

cindu-se, (de multe ori) i-a rSbdat cu bunavoin^a si i-a primit cu iu-

bire, pinS cind in cele din urma, in mare greseala au cazut, punindu-si

miinile pe Insusi Stapinul, pe Care II asteptau, asa cum se spusese de
Paring si Profe^i, ca izbavitor, mintuitor, imparat si profet. Ca venind,

ei nu L-au primit, ci din contra, I-au facut multe lucruri necinstitoare

iar in cele din urma L-au pedepsit cu moarte pe cruce. Dar savirsind

ei o gre?eal5 atit de mare §i decazind atit de mult, au pus virf pScatelor

lor. De aceea, au fost parSsiti de Duhul Sfint, atunci cind catapeteasma

templului s-a rupt (cf. Matei 27, 51). Apoi, templul lor s-a naruit, a fost
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dat neamurilor si pustiit, dup§ cum Domnul spusese : «Nu ua r&mine

piatrd pe piatrd, care sfi nu se risipeasc&» (Matei 24, 2). In cele din

urma, ei au fost daft pe mina neamurilor, au fost risiptyi pe tot pa-

mintul, de cStre cei ce i-au robit §i li s-a interzis s5 se mai intoarcS

la locurile lor.

21. Tot asa si acum, (la fel se comporta Dumnezeu) cu fiecare

dintre noi : desi vede cit greseste fiecare, fiind bun si milostiv, rabdS

indelung si a§teapta in lini§te (sa ne poc5im). Iar cind cineva se poc5-

ieste si se hotarfiste sS nu mai gre§asca, il prime§te (pe acesta) cu multa

dragoste §i bucurie. Pentru cS se spune : «Bucurie se jace (in cer) pentru

un pacatos care se poc<iieste». (Luca 15, 10). Sr iar&si : «Nu este voia

Tatalui Meu, ca sa piard vreunul dintr-iacestia mici» (Matei 18, 14).

Iar daca cineva — desi Dumnezeu ii aratS atita bunState si indelunga-

rSbdare — nu porneste la indepartarea treptata a p§catelor, a celor

ascunse §i a celor vazute, ci priveste si sta linistit, ca si cind Dumnezeu
ar trebui s3 se poc5iasca ;

— si arStind mult dispret (fata de bunStatea

divina) — adaugS pScate peste p&cate, nepasare peste nep&sare, gre§eli

peste greseli, umple mSsura pacatelor — , in cele din urma va ajunge

intr-o stare de nelegiuire atit de mare, incit nu se va mai putea ridica

si fiind dat pe mina celui rau, se va pierde.

22. A§a s-a intimplat cu (locuitorii) Sodomei. Acestia au savirsit

multe pacate si nu s-au intors (de la calea lor). In cele din urmS au
purtat gind niu ingerilor, vrind sa savir§easca cu ei fapte nefiresti.

Intrucit nu s-au pocait, au fost pierdutf ; umplind si intrecind mSsura
pacatelor, judecata divina i-a dat pradS focului. A§a s-a intimplat §i

pe vremea lui Noe : multe rele savir§ind (contemporanii acestuia) si

(ne)pocaindu-se, in cele din urma, la atit de mari pacate au ajuns cS

tot pamintul a fost nimicit (din cauza lor). La fel s-a intimplat si cu

egiptenii. Acestia au p3c5tuit §i multe nelegiuiri au s5vir§it impotriva

poporului lui Dumnezeu, ins3 Dumnezeu S-a milostivit si n-a trimis

peste ei pedepse atit de mari, care sa-i nimiceasca. Pentru intoarcerea,

cuminflrea si pocain^a lor, i-a biciuit cu acele plagi mici, dar a indurat

indelung si a asteptat s& se pocaiasca. (lntii), dupa ce au savirsit multe

nelegiuiri impotriva poporului lui Dumnezeu s-au pocSit, dar dup§

aceea, iar§si au cazut in vechea necredin^a §i au chinuit amarnic pe

poporul lui Dumnezeu. Mai tirziu, cind Dumnezeu, savirsind multe

minuni, a scos pe poporul Sau din Egipt prin Moise, ei au savirsit o

mare gre^eala ca au urmarit pe acest popor. De aceea, in cele din

urma, judecata divina i-a condamnat §i i-a pierdut, inecindu-i in ape,

pentru ca nu i-a mai socotit vrednici s5 o trSiasca.
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23. La fel (s-a intimplat), precum s-a zis mai inainte, si cu (po-

porul) Israel. Acesta a savirsit multe pacate si greseli : pe profe^ii lui

Dumnezeu, i-a ucis si multe alte rele au facut, insa Dumnezeu a rabdat

(de fiecare data) :§i a a?teptat sa se pocaiasea. Dar in cele din urma
au cazut sub un pacat atit de mare, ca zdrobindu-se nu s-au mai ridicat.

Au (indraznit sa-§i) ridice miinile impotriva Stapinului, De aceea, in

eele din urma au fost parasi^i §i lepMati (de la fa^a lui Dumnezeu) §i

s-a luat de la ei profe^ia, preotia si cultul si s-au dat neamurilor celor

ce au crezut, precum a zis Domnul : «Se va lua de la voi imparatia si

se. va da poporului, oar-e face roadele ei» (Matei 21, 43). Daca pina

atunci. Dumnezeu i-a suferit si milostivindu-Se de ei, nu i-a parasit,

cind au implinit masura pacatelor si le-au pus virf, ridicindu-iji miinile

impotriva Stapinului, atunci, in sfirsit, au fost parasiti de Dumnezeu.

24. Iubijilor, am expus (toate) acestea pe larg, pentru a invata din

paginile Scripturii ca trebuie sa ne intoarcem cit mai degraba de la

deprinderile cele rele si sa ne sirguim (a urma) pe Domnul. El este

4 bun asteapta intoarcerea noastra §i pocaindu-ne ne primeste cu multa

bucurie. (Am spus toate acestea), ca nu cumva sa creasca zi de zi rau-

tatea noastra si greselile noastre sa se inmulteasca (iar in cele din urma)

sa vina asupra noastra minia lui Dumnezeu.
Sa ne sirguim, deci, sa venim la El cu inima deschisa, fara a ne

pierde nadejdea in mintuire. Pentru ca si aceasta este (o iscodire) a

celui viclean si rau : acesta aminteste de pacatele de mai inainte, pen-

tru a duce pe om la deznadejde, lincezeala sj nepasare, ca nu cumva
acesta intorcindu-se si venind la Domnul, sa dobindeasca mintuirea —
dat fiind ca Domnul arata atita bunatate neamului omenesc.

25. Iar daca ni se pare lucru greu, (ba poate) chiar imposibil a ne

indeparta de la multele noastre pacate, de care am fost cuprinsi — fapt

care, precum am zis, este o iscodire a celui rau si o piedica (in calea)

mlntuirii noastre — sa ne aducem aminte ca Domnul, venind (in lume),

a facut, Jntrubunatatea Sa, pe cei orbi sa vada, a vindecat pe cei sla-

banogi, a tamaduit toata boala (din popor), a inviat pe cei morti care

deja intrasera in putreziciune §i descompunere, a facut pe surzi, sa

auda, a scos o legiune de demoni dintr-un om si 1-a facut bine pe acesta,

pe care il cuprinsese o atit de mare nebunie. Deci, cu cit mai virtos

Domnul se va apleca catre sufletul care se intoarce spre El si-I cere

mila si ajutorul Sau, il va aduce la bucuria nepatimirii, la starea (de-a

implini) toata virtutea si la innoirea mintii ; il va adUce de la orbirea

?i surzenia necredintei, a nestiintei §i a netemerii (de Dumnezeu) la

cumintenia vritutii §i la curat,ia inimii. Ca El a facut §i trupul si sufletul.

Si dupa cum, venind pe pamint, a dat cu belsug si bunatate, vindecare
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si ajutor — ca un bun §i singur doctor — celor ce se apropiau de El

si-I cereu (aceasta), la fel (va face si cu bunurile) cel£ duhovnicesti.

26. Ca daca de trupurile, care mor si se risipesc, atit de mult S-a

milostivit, si fiecaruia i-a implinit cererea, prompt si cu bunatate, cu

cit mai virtos. Se va milostivi si va vindeca numaidecit sufletul eel ne-

muritor, care nu se strica, nici nu se descompune, dar care este cuprins

de boala necunostintei, a rautatii, a necredin^ei, a netemerii (de Dum-
nezeu) si de celelalte fe^e ale pacatului ; care se apropie de El, ii cere

ajutorul, priveste spre indurarea Lui, dorind sa primeasca de la El harul

Duhului, pentru a se rascumpara si mintui si pentru a scapa de toata

rautatea sj de toata patima, precum El insusi a spus : «Cu cit mai

mult, Tatal eel ceresc va face drept/ate celor ce striga catre El ziua

si noaptea ?» (Luca 18, 7). Si adauga, zicindu-i : «Va spun voua ca le

va face dreptate curindn (Luca 18, 8). Iar in alt loc adauga : «Cereti

si vi se va da voua, ca oricine cere, va primi §i eel ce cauta, afld, iar

celui ce bate i se va deschide» (Matei 7, 7—8). Apoi, continuind, adau-

ga : «Cu atit mai mult, Tatal vostru eel ceresc va da pe Duhul Sfint ce-

lor ce I-l cer» (Luca 11, 13). «Amin zic voua, chiar dacS. nu i-ar da pen-

tru ca ii este prieten, pentru indrazneala lui, insa, sculindu-se, ii va da

cit ii trebuiey> (Luca 11, 8).

27. Deci, prin toate acestea ne-a indemnat sa cerem de la El fara

sfiala §i neincetat darul harului Sau. Pentru ca El a venit pentru ca

pe cei pacatosi sa-i intoarca la El si sa vindece pe cei ce cred intr-lnsulT.

(Se cuvine) dar, ca noi sa ne departam de deprinderile cele rele pe cit

ne este cu putin^a ; sa urim lucrurile cele de§arte sj inselaciunile lumii,

sa ne intoarcem de la cugetele cele viclene si sa ne alipim totdeauna

si pe cit ne este cu putin^a de El. Iar El este gata sa ne dea ajutorul

Lui. Este milostiv si datator de viata, vindeca dureri care nu se vindeca

si da mintuire celor. ce-L cheama si se intorc la El ; celor care — de

buna voie si pe cit le este cu putin^a— se leapada de toata dragostea

lumeasca si-si abat cugetul de la cele paminte?ti, celor care se alipesc

de El cu dor fierbinte. Dar numai sufletul care pe toate le socoteste

de prisos, care nu-§i gaseste odihna intru nimic din cele lumesti, care

asteapta sa guste si sa se odihneasca in linistea bunata^ii Sale, numai
aceia se invredniceste de ajutorul Sau. Sufletul care arata o astfel de

credinta dobindeste darul ceresc; dorinta lui ii este implinita, cu pri-

sosinta, prin har
; el sluje§te impacat si de voie Duhului Sfint, sporeste

zilnic in bine, staruie pe calea drepta^ii, ramine neinduplecat si fara

nici o legatura cu eel rau si nu intristeaza cu nimic harul. (Un astfel

de suflet) se invredniceste de mintuirea vesnica, impreuna cu to-ti sfin^ii;

al caror tovaras si insotitor s-a facut prin imitate, in lume, Amin..
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Omilia a V-a

Mare deosebire este intre crestini si oamenii lumii acesteia. Pentru

ca (oamenii lumii acesteia) sint legati cu inima si cu mintea in lanturi

pamintesti
;
pe cind (cre?tinii) doresc din toata inima sa se afle in

gratia Tatalui celui ceresc si numai pe El II au inaintea ochilor.

1. Alta este lumea crestinilor, mintea, vorba, fapta si modul lor

de via^a, si alta este fapta oamenilor din lumea aceasta, mintea, vorba

si modul lor de viata. Altceva sint aceia si altceva sint acestia si mare
este deosebirea intre unii si altii. Pentru ca locuitorii pamintului si

fiii veacului acestuia se aseamana griului pus in ciur ; ei sint cernuti

de cugetele cele nestatornice ale lumii acesteia, (se afla in necontenitul

virtej al lucrurilor celor pamintesti, al poftelor si al complicatelor pro-

bleme materiale).

Diavolul scutura si cerne sufletele lor prin ciur, adica prin lucru-

rile cele pamintesti. Tot neamul eel pacatos al oamenilor, de la caderea

lui Adam, eel care a calcat porunca, se afla sub stapinirea (acestuia),

a incepatorului rautatii.

Deci, primind aceasta stapinire asupra tuturor fiilor acestui veac,

ii agita §i-i cerne in sita lumii cu cugete necontenite de inselaciune

si ratacire.

2. Ca dupa cum griul este izbit in ciur de catre acela care il cerne

si este agitat si intors necontenit, tot asa si incepatorul rauta^ii,

(eel care) stapineste pe to{i oamenii cu lucrurile cele pamintesti, ii

zguduie prin acestea, ii face sa se poticneasca prin gindurile cele de-

parts , prin poftele cele urite si prin lucrurile cele pamintesti §i lumesti,

robind, zguduind si amagind neincetat tot neamul eel pacatos al lui

Adam, precum mai dinainte a spus Domnul Apostolilor, vorbind

despre ridicarea celui rau impotriva lor. «V-a cerut satana sfi vd. cearnd

ca pe griu; dar Eu M-am rugat Tatalui Meu, ca sa. nu se piardS. cre-

dinfa uoaistrci» (cf. Luca 22, 31—32). Iar cuvintul, sentinta pe care

Creatorul a spus-o impotriva lui Cain : «Gemind, tremurind si cl&ti-

nindu-te vei fi pe pamint» (Gen. 4, 12), se refera in chip tainic — ca

un tip si icoana — la toti cei pacatosi. Pentru ca incalcind Adam po-

runca lui Dumnezeu, tot neamul lui a devenit pacatos si are Intru

ascuns, (in sufletul sau), imaginea (lui Cain), care este tulburat, se cla-

tina de frica si de groaza si de tot felul de pofte si de dezmierdari, cu

care, stapinul lumii acesteia agita tot sufletul care nu s-a nascut de la

Dumnezeu. Dupa cum griul este neincetat agitat in ciur, tot asa sint

agitate si cugetele oamenilor, in diferite chipuri, cu amagirile treca-

toare ale trupului, cu frica si cu tulburare.
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3. Dar si Domnul, mustrind pe cei care urmau amagirile si voia

celui viclean, le spunea ca poarta (in sufletul lor) chipul rautatii lui

Cain, zicind : «Voi vreti sS. facefi poftele tiat&lui vostru. Acela a fost

uciga§ al oamenilor de la inceput £i nu a umblat intru adevar» (loan

8, 44). Prin urmare, tot neamul eel pacatos al lui Adam poarta ascunsa

in sine acea osinda (a lui Cain), acel : «Gemind ?i tremurind s& fifi

cernuti de satan, in cimpul pamintulun (cf. Luca 22, 32). Ca dupa cum
de la un singur Adam s-a raspindit pe pamint tot neamul oamenilor,

tot asa o singura rautate a patimilor a intrat in ei, dind posibilitatea

incepatorului rautatii sa-i cearna pe toti prin ginduri nestatornice, ma-
teriale, zadarnice ,si tulburatoare. Si dupa cum un vint poate sa miste

si sa agite toate plantele si semanaturile, sau dupa cum un intuneric

al nop^ii peste toata lumea se asterne, tot a§a si stapinul rauta^ii, care

este un fel de intuneric rational (aducator de) rautate ?i moarte, 5i un
fel de vint ascuns si salbatic, rava§e§te neamul oamenilor de pe pamint,

invaluie pe oameni in ginduri nestatornice, le amage$te inima cu pof-

tele lumii si umple de intunericul ne§tiintei, de orbire §i uitare tot

sufletul care nu s-a nascut de sus, iar cu cugetul §i cu mintea nu s-a

mutat in celalalt veac, dupa cum s-a scris : *Clt despre noi, cetatea

noastrd, este in ceruri» (Filip. 3, 20).

4. Crestinii adevaraji se deosebesc de to$i ceilalti oameni. Deose-

birea dintre ei si ceilalti oameni este mare, precum am spus si mai ina-

inte, si consta in faptul ca (cre§tinii) au mintea §i cugetul totdeauna

la cele cere§ti ?i la bunurile cele vesnice, la apropierea §i impartasirea

de Duhul Sfint ; consta in faptul ca s-au nascut de sus, de la Dum-
nezeu, si s-au invrednicit sa devina in fapt si adevar fii ai lui Dum-
nezeu

; consta in faptul ca au ajuns la o stare de tarie, de netulburare
si odihna, in urma a multe osteneli si nevointe (depuse) vreme inde-

lungata
; (consta) in faptul ca nu mai sint zgudui^i s.i da^i prin ciurul

cugetelor celor nestatornice si zadarnice. Prin aceasta sint mai mari
si mai buni decit lumea, prin faptul ca mintea si cugetul sufletului lor

sint in pacea lui Hristos si se afla in iubirea Duhului precum si Domnul,
vorbind despre unii ca acestia, a zis ca au trecut din moarte la viata.

Prin urmare, deosebirea dintre crestini (si ceilalti oameni) nu constS

in tinuta sau in forme exterioare, a§a cum socotesc mul^i. (Sint si intre

ei unii, care) sint asemenea lumii prin mintea si cugetul lor, au (mo-

mente de) clatinare, de nestatornicie in gindire, de necredinta, de con-

fuzic, de tulburare, si de temere, precum au to^i oamenii
;

(desi) atit

prin tinuta, cit si prin faptele lor, ei se deosebesc (de lume) — sint

legatj cu legaturi pamintesti, pentru ca nu au inca in inima lor odihna
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cea de la Dumnezeu si pacea cea cereasca a Duhului, pentru ca n-au

cerut-o, necrezindu-se vrednici s-o ceara de la Dumnezeu.
5. Deci, prin innoirea mintii, prin pacea cugetelor, prin iubirea de

Domnul si dragostea cea cereasca, se deosebeste faptura cea noua a

crestinilor de toft oamenii lumii. De aceea a avut loc venirea Domnului,

ca sa invredniceasca pe cei ce cred cu adevarat in El, de aceste bunuri

duhovnicesti. Ca slava crestinilor si frumusetea §i bogafta cea cereasca

este de nedescris si se agoniseste cu osteneala, cu sudori, cu incercari

si cu multe lupte ; dar toata (indreptarea) se datoreste harului lui

Dumnezeu.

Toft oamenii droeste sa vada pe imparatul eel pamintesc si oricine

vine in orasul imparatului, dore^te eel puftn sa vada frumusetea lui :

eleganta hainelor, luciul porfirei, sclipirea dneritelor margaritare, stra-

lucirea coroanei, prestan^a demnitarilor care il insotesc ;
— numai cei

duhovnicesti dispreftiiesc toate acestea, pentru ca ei sint ispitift de alta

slava, de slava cea cereasca §i netrupeasca ; acestia sint ranift de o

alta frumusete, de o frumusete de nedescris
;
pentru ca s-au facut partasi

ai unei alte bogatii, traiesc dupa omul eel launtric si se impartasesc

din alt Duh. Deci, de vreme ce oamenii lumii acesteia — cei ce au

duhul lumii, doresc mult, eel puftn sa vada pe imparatul eel pamintesc

cu toata podoaba si slava sa, pentru ca, cu cit cineva este mai stra-

lucitor, prin aspectul sau exterior, decit toti oamenii, cu atit este mai

slavit §i toft doresc eel puftn sa-1 vada, si fiecare zice intru sine : <>0,

de mi-ar fi dat si mie cineva slava, podoaba si frumusetea (lui)»
;

§i-l

ferice§te pe acela care este asemenea lui, facut din pamint, supus ace-

lorasi patimi si muritor, pentru frumusetea si slava lui cea trecatoare.

6. Deci, (zic), daca oamenii cei trupesti, intru atita doresc (sa vada)

slava imparatului pamintesc, cu cit mai mult aceia, in care Duhul Sfint

a pus o picatura din via^a divinitafti si le-a ranit inima cu dragostea

divina pentru Hristos, Imparatul eel ceresc, sint atrasi de acea frumu-

sete si slava de negrait, de podoaba cea nestricacioasa si de bogafta cea

de nedescris a lui Hristos, adevaratul §i ve§nicul Imparat, sint robiti de

dragostea Lui si doresc sa dobindeasca acele bunuri de nedescris, la

care privesc prin mijlocirea Duhului. Din aceasta pricina, ei dispretuiesc

toate frumuseftle de pe pamint
;
podoabele, slava, cinstea §i bogafta

imparaftlor si a prinftlor, pentru ca au fost ranift de frumusetea divina

si viata nemuririi ceresti a fost picurata in sufletele lor. De aceea

doresc ei cu multa ardoare acea dragoste a Imparatului ceresc si numai

pe El II au inaintea ochilor ; de dragul Lui se dezleaga de toata dra-

gostea lumii si arunca orice legatura paminteasca, pentru ca sa poatfi
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avea totdeauna numai acea dragoste intru inimile lor si sa nu-L ames-

tece cu nimic altceva.

Dar foarte pu|ini sint aceia care adauga un sfirsit bun unui in-

ceput bun, cei care due neclatinat,i drumul pina la capat, care au dra-

goste numai catre Dumnezeu si de toate celelalte se dezbraca. Intr-ade-

var, multi se lupta si mult^i se impartasesc de harul ceresc si se ranesc

de dragostea cea eereasca, insa nesuportind luptele, asalturile, durerile

si ispitele zilnice (venite din partea) celui rau si boldul diferitelor pofte

lume^ti — faptul ca fiecare iube^te ceva din aceasta lume $i nu se

poate dezlega intru totul de iubirea lui — se afunda in abisul lumii,

din cauza lipsei de barbatie, a trindaviei, lasita^ii sau din cauza iubirii

unui lucru pamintesc. Se cuvine, deci, ca acela care vorbeste sa duca

o viata buna pina. la sfirsit, sa nu puna alaturi si sa nu amestece iubirea

fa^a de cele ceresti cu o alta iubire, ca nu cumva sa-1 impiedice (sa se

dedice) celor cere§ti, sa se intoarca la cele de mai inainte s,i in cele

din urma sa-si piarda viata. Ca dupa cum mari §i de negrait sint faga-

duin^ele lui Dumnezeu, tot a$a este nevoie de (multa) credin^a si spe-

ran^a, de (multe) lupte, dureri si incercari. Pentru ca nu sint un lucru

mic bunurile pe care omul spera sa le obtina in impara^ia cerurilor.

Vrei, deci, sa impara^esti cu Hristos in veac, dar nu vrei sa iei asu-

pra-ti si sa duci de buna voie, pina la moarte, luptele, greuta^ile si

ispitele din vremea scurta a acestei vieti ? Ce spune Hristos ? «Daca

vrea cineva sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea in

fiecare zi si cu bucurie sd-Mi urmeze Mie» (Matei 16, 24). Si iarasi :

«Daca cineva nu uraste pe tatal sdu si pe mama, pe femeie, pe copii, pe

frati, pe surori si chiar sufletul sdu, nu poate fi ucenicul Meu» (Luca

14, 26). Cei mai multi dintre oameni voiesc sa dobindeasca impara^ia

(cerurilor) si sa mosteneasca via^a vesnica, dar urmeaza inclinarilor

vointei lor si nu renunta la ele, semanind desertaciuni. Vor sa moste-

neasca viata vesnica, fara sa se lepede de sine, lucru care este imposibil.

Adevarat este cuvintul Domnului : Aceia tree prin via^a nevata-

mati, care, potrivit poruncii Domnului, se leapada de toate poftele

lumii, de placerile, preocuparile §i legaturile ei, care numai pe El II

au inaintea ochilor, care doresc sa implineasca poruncile Lui, care nu-si

ingaduie sa puna alaturi de acea iubire ceva din poftele sau dorintele

acestui veac, aceia, dobindesc impara^ia lui Dumnezeu. Dintr-un singur

exemplu intelege toate acestea. Fiecare stie ca uneori este nepotrivit

ceea ce voieste sa faca, insa placindu-i acel lucru, nu renunta si este

invins de el. Razboiul se da, mai intii inlauntru, in inima
;
(acolo) este

lupta si razboiul, (acolo) este cumpana care inclina fie catre iubirea

lui Dumnezeu, (fie catre) iubirea lumii. Acolo discerne fiecare si de
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acolo porne§te (hotarirea sa vina sau nu) la lupta cu fratele sau, zicind

intru sine : Sa zic ? Sa vorbesc ? Sa nu vorbesc ? (Acolo, inlauntru,

omul) isi aduce aminte de Dumnezeu, dar fiind retinut de orgoliul

propriu, nu se leapada de sine. Si daca iubirea lumii atirna mai greu

si inclina catre ea balan^a inimii, iute ajunge cuvintul eel rau pina la

buze. Cugetul preocupat de propriu-i orgoliu nascoceste sagetl, pe care

le trimite, prin limba, sub forma de cuvinte necuviincioase, impotriva

aprcapelui. Intetind sage^ile cuvintelor necuviincioase, uneori se ajunge

la vinatai sj rani, ba uneori madularele trupurilor luptindu-se intre ele

Isi cauzeaza moartea. In felul acesta pofta celui rau se termina cu

moartea. lata, deci, unde a inceput si unde s-a sfirsit iubirea de slava

cea lumeasca, cind cintarul a inclinat catre propria vointa. Toate acele

necuviin^e se intimpla cind (omul) nu se leapada de sine sj iubeste ceva

din aceasta lume.

A§a ia na§tere, crede-ma, orice pacat sj fapta rea : rautatea ade-

mene§te si indeamna vointa spre poftele cele lumesti, spre in^elaciunea

§i placerea trupeasca. In felul acesta se savir§e$te orice lucru rau :

desfrinarea si furtul, lacomia sj be^ia, iubirea de argin^i ?i vanitatea,

invidia sj pofta de stapinire sj orice fapta a rautatii. Uneori se savir^esc

fapte care par spre lauda sj slava oamenilor, dar care sint inaintea lui

Dumnezeu asemenea faptelor nedrepte, furtului §i celorlalte pacate.

Zice (Psalmistul) : «Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor»

(Ps. 52, 7), pentru ca eel viclean vrea sa aiba ci§tig prin (faptele) care

par a fi bune si in diferite feluri insula cu poftele lumesti.

In deosebi iubirea fa$a de cele pamintesti si trupe^ti este folosita

de eel rau si devine pentru (om) un lan^, o legatura §i o povara grea,

care-1 afunda §i ineaca in veacul rautatii, neingaduindu-i sa se ridice

si sa se inalfc catre Dumnezeu. Orice ar iubi cineva din lumea aceasta,

ii ingreuiaza mintea, i-o stapines,te §i nu-i ingaduie sa se ridice. In

acest cintar si in aceasta balanta este atirnat si este incercat tot neamul
omenesc, adica al crestinilor, fie ca ei loeuiese in ceta^i, in mun^i, in

chilii, la tara sau in locuri pustii. Fiind atras de buna voie de ceva,

omul se leaga cu iubirea de acel lucru, si nu o mai arata intreaga lui

Dumnezeu. Astfel : unul iubeste averile, daca le are ; altul (iube$te)

aurul §i argintul ; altul (iubeste) in^elepciunea lumeasca pentru a fi

slavit de oameni, altul iubeste puterea de stapinire ; altul (iubeste)

slava §i onorurile oamenilor ; altul (iubeste) minia ?i violen^a ; — o

iube§te pentru ca u?or ii cade prada — ; altul (iube?te) invidia ; altul

se trufe§te si este cuprins de mole§ala ziua intreaga ; altul este amagit

de calcule nebunesti ; altuia ii place sa fie socotit dascal §i sa fie lau-

dat de oameni ; altuia ii place sa traiasca in neglijenta si trindavie
;
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altuia sa se imbrace in zdren^e, iar altuia sa se dedice grijilor pamin-

te§ti ; in sfirsit altul iube§te somnul, gluma §i vorbele murdare. Si a§a,

fiind cineva prins cu un lant mare sau mic de lume, este stSpinit de

ea sj nu-i permite sa se ridice. Pentru ca patima, pe care cineva o

iubeste si impotriva careia nu lupta cu barbate, il stapineste, il ingreu-

iaza si devine pentru el piedica §i lant, ca sa nu-si poata ridica mintea

catre Dumnezeu, sa-I placa Lui, si numai Lui slujind, sa dobindeasca

via^a vesnica, in impar&tia (lui Dumnezeu).

Pe cind sufletul care este atras si iubeste cu adevarat pe Domnul,

se leaga de El cu toata puterea si primeste de la El ajutorul harului.

Se leapada de sine si nu da ascultare sfatului min^ii sale — pentru c5

(stie ca) in acesta se strecoara, in chip viclean, sfatul celui rau, care

este cu noi si ne amageste — ci mai degraba se lasS in seama Cuvin-

tului Domnului, se dezleaga, pe cit ii este cu putin^a, de orice lant

vazut, si se preda Domnului. (Intr-adevar, numai asa Mcind) poate s3

treaca usor peste luptele, necazurile si durerile (care i se ridica in cale).

Lucrul pe care-1 iubeste cineva, acela fie ca-1 ajuta, fie c3-l in-

greuiaza. Daca iubeste cineva ceva din (aceasta) lume, acel lucru devine

pentru el lant si povara care il trage in jos, care nu-i permite s5 se

inalte catre Dumnezeu. Daca, insa, iubeste cineva pe Domnul si po-

runcile Lui, este ajutat de El. Toate poruncile Domnului devin usoare,

daca-si pastreaza intreaga iubirea fa^a de El. Impovararea se face spre

binele lui. Mai mult decit atit, El usureaza si alina orice necaz si in-

tristare. Puterea divina zdrobeste puterile rautatii, care pun curse

sufletului si-1 inlantuiesc cu legaturile diferitelor pofte, in abisul aces-

tei lumi. Si asa se elibereaza el de ele, prin credin^a, staruin^a multa
si cu ajutorul Celui de sus, pe Care-L iubeste. (Asa) se invredniceste el

(sa mosteneasca) imparatia cea cereasca, pe care a iubit-o cu adevSrat,

si ajutat de Domnul, dobindeste via^a ve?nicS.

Ca sa aratSm cu exemple reale ca mul^i se pierd din cauza voin^ei

lor, ca se scufunda in mare, sau sint dusi in robie, sS presupunem c5

o casa este cuprinsa de foe : eel ce vrea sa se salveze, observind incen-

diul, fuge gol, si gindindu-se doar la viata sa, lasa totul si scapa. Altul,

insa, vrind sa ia ceva din casa : vase si alte lucruri, intra in ea si pe

cind face aceasta, casa este cuprinsa' de foe, iar el este prins inauntru

si arde impreuna cu ea.

Vezi cum, iubind cineva ceva, cu propria-i vointa a lost pierdut

in foe ? La fel se intimpla si pe mare, atunci cind iscindu-se furtunS,

(oamenii) naufragiaza : unul dezbracindu-se, §i aruncindu-se gol in

apa — vrind sa se salveze doar pe sine — este luat de valuri si purtat

deasupra lor, insa pentru ca nimic nu-1 impiedica, poate sa strabatS
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marea cea amara si sa-si scape viata. Altul, insa, vrind sa salveze si

ceva din vesmintele sale — crezind ca poate sa inoate si sa iasa cu

ele — lucrurile pe care le ia il ingreuneaza, il afunda in mare si se

pierde acesta, neputindu-si salva viata, din cauza unui cistig neinsem-

nat. Vezi cum (si acesta) isi pierde viata cu propria-i vointa ? (Sa dam
un alt exemplu) : Sa presupunem ca se aude de invazia celor de alt

neam : Unul, indata ce aude aceasta, fuge numaidecit ; el luge dez-

bracat, fara sa-si ia hainele. Altul, insa, nu da crezare ca vin dusmanii,

sau vrind sa ia ceva din lucrurile sale intirzie sa fuga. Navalind dus-

manii il prind, il due rob in tara lor si acolo este obligat sa le slujeasca.

Vezi ca si acesta a ajuns in robie, cu voia sa, din pricina zabavei,

a lipsei de barbatie si a iubirii fata de unele lucruri ? Tot asa se in-

timpla si cu cei care nu urmeaza poruncilor Domnului, nu se leapada

de sine §i nu iubesc mai presus de orice pe Domnul, ci de buna voie

se lasa incatusati cu legaturi pamintesti. Cind izbucneste focul eel

vesnic, (in loc sa-i) gaseasca prizonieri ai virtutilor, (ii afla) mai degraba

incatusati de dragostea fata de lume. (De aceea), ei se afunda in marea

cea amara a rautatii si sint lua^i in robie de cei de alt neam, adica de

duhurile rautatii si se pierd. Iar daca vrei sa cunosti, din Scripturile

de Dumnezeu inspirate, adevarata iubire fata de Domnul, gindeste-te

la Iov. Acesta s-a dezbracat, sa zic asa, de toate cele ce avea :

de copii, averi, servitori si de toate celelalte, a fugit si s-a salvat. Si

scotindu-si haina, i-a aruncat-o lui satan, fara sa blesteme cu cuvintul

sau cu inima, fara sa ajunga pe buzele sale vreun cuvint impotriva

Domnului, ci binecuvintind pe Domnul, zicea : «Domnul a dat, Domnul
a luat ; cum a placut Domnului, asa s-a intimplat ; jie numele Domnului
binecuvintat» (Iov 1, 21). De§i socotea ca are multe lucruri, fiind in-

cercat de Domnul, i s-a aratat ca nu are nimic in afara de Dumnezeu.
La fel s-a intimplat si cu Avraam : poruncindu-i Domnul sa iasa din

pamintul, din familia si din casa tatalui sau, s-a dezbracat, sa zic asa,

de toate : de patrie, pamint, rude, paring si a urmat cuvintul Domnului.

Apoi au venit peste el multe incercari si ispite : i s-a luat so^ia si a

suferit multe nedrepta^i, pe cind petrecea in tara straina, dar in toate

momentele a aratat ca iubeste pe Dumnezeu mai presus de orice. In

cele din urma, dobindind fiu, asa cum i s-a promis, la adinci batrineti

?i cerindu-i-se sa-1 aduca jertfa, numaidecit s-a dezbracat si lepadat

de sine. Vrind sa aduca (jertfa) pe fiul sau eel unul-nascut, el a aratat

ca nimic altceva nu iubeste mai mult decit pe Dumnezeu. Pentru ca

daca pe acela 1-ar fi dat cu placere, cu cit mai mult, daca i s-ar fi

poruncit sa imparta bunurile sale saracilor, ar fi fost gata sa impli-

neasca porunca.
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Vezi care este adevarata iubire fata de Domnul (ce izvoraste) din

voin^a (libera) ? Tot asa si cei care voiesc sa devina mostenitori (ai

bunurilor ceresti), se cuvine sa nu iubeasca nimic (mai presus) de Dum-
nezeu, pentru ca, atunci cind sint pusi la incercare, sa fie tari si sa-si

pastreze iubirea desavirsita fata de Domnul. Unii ca acestia iubind pe

Dumnezeu mai presus de orice si dezlegindu-se de iubirea oricarui

lucru din lumea (aceasta), vor putea duce lupta pina la capat. Insa sint

i'oarte putini aceia care au o astfel de iubire, care se leapada de toate

placerile din lume si care indura cu barbatie atacurile si ispitele celui

rau. Intr-adevar mul^i (incercind) sa traverseze i'luvii, smt luati de ape
;

dar sint si unii care strabat iluviile tulburi ale poftelor de multe feluri

din lumea aceasta si ale ispitelor (venite) din partea duhurilor celor

rele. Multe corabii se acopera de valuri si se cufunda in mare, dar sint

(si unele), care, plutind peste valuri, strabat marea si ajung la limanul

eel linistit. De aceea, este nevoie totdeauna de multa credinta, inde-

kmga-rabdare, lupta, rabdare, chinuri, de foame si sete dupa bine, de

istetime, curaj, discernamint si judecata. Cei mai multi dintre oameni

voiesc sa dobindeasca Imparatia (cerurilor) fara lupta, osteneli si su-

doare ; insa acest lucru este imposibil. Este, precum se intimpla in

viata de toate zilele cind oamenii, merg la eel avut, sa lucreze vara (la

cimp) sau sa faca altceva, pentru a-si procura cele necesare pentru

trai ; dar unii fiind lenesi, nu lucreaza dupa cum trebuie si cit trebuie

si cu toate acestea voiesc sa primeasca plata intocmai ca aceia care

s-au trudit din greu, ca si cind au facut lucrul lor. Citind Scripturile,

(vedem) ca un drept a bineplacut lui Dumnezeu, ca unul s-a facut prie-

ten si vorbea cu Dumnezeu, ca toti parin^ii s-au facut prieteni si mos-
teniiori ai lui Dumnezeu, pentru ca au suportat atitea necazuri pentru

Dumnezeu, pentru ca au aratat curaj si s-au luptat (impotriva celui

rau). De aceea ii fericim. Dar noi, voim sa dobindim daruri sj

vrednicii egale cu ale lor, dorim sa primim acele haruri minunate, insa

trecem cu vederea ostenelile si luptele, necazurile si suferintele lor
;

dorim fierbinte sa obtinem onorurile si rasplata pe care ei au primit-o

de 1& Dumnezeu, dar nu voim sa luam asupra noastra ostenelile, luptele

si necazurile lor !

Iti spun
: orice om vrea si doreste — chiar si desfrinatele, vamesii

si oamenii cei nedrep^i — sa dobindeasca usor, fara osteneli si lupte

Imparatia (lui Dumnezeu)
; insa (tocmai) pentru aceasta se interpun

ispitele, incercarile cele multe, necazurile, luptele si sudorile, ca sa se

vadeasca cine iubeste cu adevarat, din tot sufletul, si cu toata puterea
sa, pina la moarte, numai pe Domnul si cine iubeste pe altcineva ala-

turi de El. Pe drept, deci, intra in imparatia cerurilor, aceia care, po-
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trivit cuvintului Domnului, se leapada de sine si iubesc pe Domnul mai

mult decit propria lor via^a
;
pe drept sint rasplati^i cu daruri ceresti

pentru marea lor iubire. In necazuri §i suferin^e, in rabdare §i credin-

{§, stau ascunse fagaduin^ele, slava si ob^inerea bunurilor ceresti —
dupS cum in saminta aruncata sub brazda (se ascunde) rodul, (dupa

cum) in planta ce rasare intre spini sau in loc mocirlos (se ascunde)

copacul. (Va veni vremea) cind acestea i§i vor arata haina lor frumoasa

sj stralucitoare, fructele lor diferite, dupa cum spune Apostolul : «Prin

multe necazuri vom intra in imp&ratia cerurilor» (Fapte 14, 21). Si

Domnul : «tntru r&bdarea voastrS. veti mintui sujletele voastrev (Luca

21, 19). Sau : «ln lume necazuri veti avea» (loan 14, 33). Prin urmare,

pentru a putea scapa de poftele cele pamintes,ti, de lan^urile si cursele

placerilor, de furtunile lumii, este nevoie de osteneala, de rabdare, de

stapinire de sine, de multa aten^ie sj de rugaciune catre Domnul. Sa

fugim de atacurile duhurilor viclene, sj sa luam aminte la priveghe-

rea, credin^a §i nSdejdea pe care le-au avut sfin^ii, cu care au dobindit

inca de aici in sufletele lor comoara cea cereasca, adica puterea Duhu-
lui. Aceasta este arvuna Impara^iei. Fericitul Apostol Pavel, vorbind

despre aceasta comoara cereasca, adica despre harul Duhului, dupa ce

arata mutyimea necazurilor (ce-i asteapta pe cei ale§i), arata si folosul

pe care fiecare il poate trage din acestea. lata ce spune ca vor do-

bindi : «CS.ci §tim ca, daca acest cort, locuinta noastra paminteasca, se

va strica, avem zidire de la Dumneaeu, oasa nefacuta de mind, vesi-
ca, in ceruri» (II Cor. 5, 1).

7. Dator este, deci, fiecare sa se lupte §i sa se sirguiasca a practica

virtutile si s§ creada, pentru ca de aici sa dobindeasca aceasta casa.

CS daca se va prabu§i casa trupului nostru, (trupul), nu avem alta casa

in care sS se intoarca sufletul nostru.

Ca zicind : «Daca vom fi g&siti imbr&cati si nu goi» (II Cor. 5, 4)

Apostolul se refera (prin cuvintul gol) la comuniunea §i impar^irea cu

Duhul Sfint, intru care numai sufletul eel credincios se poate odihni.

De aceea, cei ce sint cu adevarat cre§tini sint curajosi §i se bucura
cind ies din trup, pentru ca au acea casa nefacuta de mina, care (nu

este altceva decit) puterea Duhului care locuie$te in ei. Deci, chiar daca

se va prabu^i casa trupului, (trupul), ei nu se tern, pentru ca au casa

cea cereasca a Duhului si slava cea nestricacioasa, care, in ziua invierii,

va zidi si va slavi casa trupului, dupa cum zice Apostolul : «Cel ce a

inviat pe Hristos din morti va face vii si trupurile noastre cele muri-

toare, prin Duhul Lui care locuieste in now (Rom. 8, 11). Si iara§i :

<'Pentru ca si viata lui Iisus sfi se arate in trupul nostru eel muritor»
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(II Cor. 4, 10), «pentru ca si ceea ce este muritor sa fie inghitit de via-

ta» (II Cor. 5, 5).

8. Sa ne nevoim, deci, prin credin^a si prin viata virtuoasa sa cis-

tigam de aici acea imbracaminte, pentru ca nu cumva, imbracati fiind

in trup sa ne aflam (totusi) goi, lipsindu-ne (acea putere) care sa sla-

veasca, in ziua aceea, trupul nostru. Pentru ca, pe cit fiecare s-a in-

vrednicit, prin credinta sj prin sirguin1;a, a se face partas, al Duhului

Sfint pe atit si trupul sau se va slavi in ziua aceea. De aceea comorile

pe care acum (in aceasta viata), le-a adunat inlauntrul sufletului sau,

atunci, se vor descoperi si se vor arata In alara trupului. Dupa cum co-

pacii —< atunci cind trece iarna si o putere nevazuta (venita) de la

soare si vinturi, ii mingiie — odraslesc si scot dinauntrul lor, ca pe

un vesmint, frunze, flori si fructe, si tot in acelasi timp rasar din sinu-

rile pamintului, iarba si florile, de acopar si imbraca pamintul, si cri-

nii despre care Domnul a zis : «C& nici Solomon, in toata marirea lui

nu s-a imbracat ca unul dintre acestia» (Matei 6, 29) ; ca toate acestea

sint pilde, figuri si imagini ale crestinilor din (momentul) invierii.

9. La fel se intimpla si cu sufletele tuturor celor ce iubesc pe

Dumnezeu, adica cu adevaratii crestini. (Pentru acestia, insa), luna

cea dintii, Xanthicus (luna infloririi), cea numita aprilie, este ziua in-

vierii
; atunci, impinsa, de puterea soarelui dreptatii, iese dinlauntru

slava Duhului Sfint care acopera si imbraca trupurile sfintilor, (se

arata) acea slava pe care ei au avut-o ascunsa in suflete. Ca ceea ce are

cineva (ascuns in suflet) acum, aceea se va arata atunci din afara trupu-

lui. Aprilie zic, este cea dintii dintre lunile anului, aceasta aduce bu-

curie la toata zidirea ; aceasta imbraca copacii goi si deschide pamin-

tul ; aceasta vesteste pe toate vietuitoarele.

Xanthicus, prima (luna) a crestinilor este vremea invierii, atunci

cind se vor preaslavi trupurile lor, prin lumina cea negraita, care de

acum se afla intre ei, adica prin puterea Duhului, care le va fi atunci

imbracaminte, mincare, bautura, bucurie, veselie, pace, vesmint §i via-

ta vesnica. Ca Duhul Cel dumnezeiesc, pe care de acum s-au invredni-

cit a-L primi intru ei, va fi atunci frumusetea si stralucirea (lor) ce-

reasca.

10. Deci, cit de necesar este ca fiecare dintre noi sa creada, sa se

nevoiasca, sa se sirguiasca a duce via^a virtuoasa §i sa arate multa na-

dejde si rabdare, pentru a ne invrednici sa primim (inca de) acum, in

suflet, puterea si slava Duhului Sfint, ca atunci cind trupurile se vor

dezleaga sa avem (in noi) pe Acela care ne va imbraca §i ne va face

vii ! Ca zice (Apostolul) : «De vom fi gasiti imbr&cati, iar nu goby (II

Cor. 5, 3). Si : «Va face vii trupurile noastre muritoare prin Duhul S&u,
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Care locuieste in voi» (Rom. 8, 11). Fericitul Moise, avind pe chipul sau

slava Duhului, s-a aratat simbol (al slavei trupurilor de la inviere). Si

daca chipul sau era (atit de slavit) incit niciunul dintre oameni nu pu-

tea sa-1 priveasca, cit de slavite vor fi trupurile dreptilor la inviere ?

(Slava de la inviere este) slava pe care sufletele sfintilor §i ale credin-

ciosilor s-au invrednicit s-o aiba inca de acum in omul lor eel launtric.

Se zice : «Iar noi toti privind ca in oglinda, cu fata descoperita, sla-

va Domnului, ne prefacem in acelasi chip, din slava in slava» (II Cor.

3, 18). Si iaras>i : «Patruzeci de zile si patruzeci de nopti n-a mincat

piine si ap& n-a baut», precum s-a scris (Exod 34, 28).

Dar ar fi fost cu neputinta ca trupul sau sa vietuiasca atita vreme,

fara piine, daca n-ar fi primit o alta hrana, (o hrana) duhovniceasca, pe

care inca de acum sufletele sfintilor, o primesc in chip nevazut de la

Duhul.

11. Deci, Fericitul Moise in doua chipuri a aratat ce slava a lumi-

nii §i ce desfatare spirituals a Duhului vor avea crestinii cei adevara^i

la inviere. De aceasta slava crestinii se invrednicesc inca de acum in

chip tainic, insa atunci (la inviere) se va arata pe trupul lor. Ca slava

pe care, inca de acum, o au cei sfin^i in sufletele lor — precum s-a

zis mai inainte — acea (slava) va acoperi si va imbraca trupurile cele

goale si le va rapi la ceruri, iar de aici incolo ne vom odihni cu Domnul
in veci, in imparatia (Sa) cu trupul si cu sufletul.

Creindu-1 pe Adam, Dumnezeu nu i-a facut aripi trupesti ca pasa-

rilor, pentru ca i-a pregatit aripile Duhului, adica acele aripi pe care

i le va da lui la inviere, ca sa-1 inal^e si sa-1 duca acolo unde vrea Du-
hul. Astfel de aripi se invrednicesc sa aiba sufletele dreptilor inca de

acum, atunci cind zboara cu gindul la cele ceresti. Ca alta este lumea
crestinilor, alta este masa, altele sint vesmintele, alta este desfatarea,

alta este impartasirea si altul este cugetul. De aceea, ei sint si mai buni

decit toti oamenii. Puterea, pe care s-au invrednicit s-o primeasca inca

de acum de la Duhul Sfint se afla inlauntru, in sufletele lor, insa la

inviere si trupurile se vor invrednici de acele bunuri ale Duhului si

vor fi imbracate cu acea slava, pe care sufletele, inca de pe acum, o

experiaza.

12. Deci, dator este fiecare dintre noi sa se nevoiasca, sa se tru-

deasca §i sa se sirguiasca in (a savirs,i) toate virtutile, sa creada ?i sa

ceara de la Domnul ca inca de pe acum, omul (nostru) eel launtric sa

se faca partas. la slava aceea si sufletul sa se impartaseasca de acea

sfint.enie a Duhului, ca fiind cura$iti de noroiul rautatli, sa avem si la

inviere acea (putere), care va imbraca trupurile noastre inviate, va aco-

peri uriciunea §i ne va odihni in imparatia cerurilor. Ca Hristos Se va
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pogorl din ceruri si va invia toate semintiile lui Adam, pe cei din veac

adormiti, dupa (cum graiesc) Sfintele Scripturi. Si ii va desparti in

doua parti
;
insa pe cei ce au semnul lui, adica pecetea Duhului, pe

acestia ca pe ai Sai strigindu-i, ii va pune de-a dreapta Sa. «Pentru
ca», zice, «oiIe Mele ascultd glasul Meu» (loan 10, 27) ; si «Cunosc pe

ale Mele si sint cunoscut de ale Mele» (loan 10, 14).

Atunci, trupurile acestora se vor imbraca cu slava divina, dupa
faptele lor si se vor umple de slava Duhului, pe care (sfintii) o au inca

de acum in sufletele lor. Si astfel slavi^i cu lumina cea dumnezeiasca
si «la ceruri rapiti intru intimpinarea Domnului in vazduh», asa cum s-a

scris, «vom fi pururea cu DomnuU (I Tes. 4, 17), imparatind cu El in

veci, la nesfisit. Amin.

OMILIA A VI-A

Cei ce voiesc sa placa lui Dumnezeu sint datori sa faca rugaciunile

lor in pace, in liniste, cu blindete si cu intelepciune, pentru ca nu cum-
va, servindu-se de tipete, sa-i scandalizeze pe toti.

Omilia cuprinde doua aspecte : a) Daca tronurile si cununile
sint creaturi

;
b) Despre cele douasprezece tronuri ale lui Israel.

1. Cei ce se apropie de Domnul sint datori sa faca rugaciunile lor

in liniste, in pace si cu multa rinduiala
; sa se apropie de Domnul cu

inima infrinta si cu cugete (curate), iar nu cu strigate necuviincioase si

tulburatoare.

Se intimpla ca sa aiba cineva o rana, aceasta sa-i fie cauterizata

sau sa i se taie, dar el sa rabde cu barbatie durerea care i se face, fara
sa tipe si fara sa se tinguiasca, ci stapinindu-se

; al^ii, insa, avind aceeasi

durere, pe cind li se cauterizeaza sau li se taie (rana), scot tipete ne-
cuviincioase. Si totusi, aceeasi este durerea si a celui care striga si a

celui care nu striga
; si a celui ce se tulbura si a celui care nu se tul-

bura. Sint unii care, avind intristare si durere, le suporta pe acestea cu
demnitate, fara sa se tinguie stapinindu-si mintea si cugetele dar sint

al^ii care, avind aceeasi intristare, o suporta fara rabdare ?i facindu-si

rugaciunile cu zgomot ?i tulburare, scandalizeaza pe cei care ii aud.
In sfirsit, sint altii care nu au nici o durere, insa in chip demonstrativ
sau din lipsa de crestere scot tipete necuviincioase, ca si cum in felul

acesta ar putea sa placa lui Dumnezeu.
2. Nu se cade ca robul lui Dumnezeu sa arate tulburare, ci blinde-

te si intelepciune, precum a zis profetul : «Spre cine voi privi, daca nu
spre eel blind si linistit si spre eel ce se teme de cuvintele Mele ?»

(Isaia 66, 2). Aflam ca pe vremea lui Moise sj Hie, la aratarea care li
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s-a facut lor, au premers semne puternice §i trimbtye sj minuni ale

majestatii divine, dar ca prezent,a Domnului s-a aratat in pace, in li-

niste si destindere. Ca zice : «Iat& s-a iscat un blind susur de vint si in

el era DomnuU (I Regi 19, 12). Se arata deci, (din acestea) ca odihna

Domnului consta in pace si in relaxare.

Pe temelia pe care o pune un om si pe lucrul inceput, va stSrui

pina la sfirsit : daca a inceput sa-si faca rugaciunea cu voce ridicata

si cu tulburare, va tine acest obicei pina la sfirsit. Insa pentru ca Dom-
nul este iubitor de oameni, se intimpla ca si acestuia sa-i dea ajutor.

Unora ca acestia El le trimite harul Sau, insa ei se folosesc pina la

sfirsit de acest obicei. Re^inem, insa, ca fapta lor este fapta celor lip-

siti de educate, pentru ca pe alt^ii ii scandalizeaza si pe ei se tulbura

in rugaciune.

3. Insa adevarata temelie a rugaciunii acestora este : faptul de a-si

struni cineva cugetele si a-si face rugaciunea in liniste si pace, asa in-

cit nimeni din cei din afara sa nu se scandalizeze. (Cel ce ia aminte la

acestea), de va primi harul lui Dumnezeu si se va desavirsi in liniste

pina la sfirsit, va zidi si pe mul^i aljii «Pentru ca Dumnezeu nu este al

neorinduielii, ci al pacii» (I Cor. 14, 33). Cei care scot ftpete se asea-

mana comandantilor de pe vapoare
; ei nu pot sa se roage oriunde, nici

in biserici, nici in sate, dupa dorin^a lor, ci numai in locuri pustii
;
pe

cind cei care se roaga in liniste pe toti ii edifica, in orice loc.

Se cuvine deci, ca toata lupta omului sa se savirseasca fap de cu-

gete ; sa suprime (omul) padurea gindurilor rele care il inconjoara si

sa se sileasca pe sine spre implinirea poruncilor lui Dumnezeu ; sa nu
se lase in voia cugetelor, ci adunindu-le de pretutindeni, sa le deose-

beasca pe cele firesti de cele rele. Pentru ca sufletul, care se afla sub

pacat se aseamana unei paduri mari pe un munte, fie papurisului din-

tr-un riu, fie unui tufis de maracini si ciulini. Cei care vor sa treaca

prin astfel de locuri trebuie sa-si intinda miinile si sa-si faca loc cu

for^a si cu truda prin tufisul care ii inconjoara. La fel inconjoara su-

fletul padurea gindurilor puterii celei potrivnice. Deci, este nevoie de

multa sirguinta si atenfte pentru (a putea) cineva sa distinga cugetele

straine ale puterii celei potrivnice.

4. Se intimpla ca unul, increzindu-se in puterile sale, socoteste ca

poate sa inlature si muntii care il inconjoara. Altul, insa, este linistit

§i lasa sa stapineasca mintea, iar lucrul lui il face mai usor decit acela.

La fel se intimpla si in rugaciune : Sint unii care se servesc de strigate

neingaduite, ca si cind s-ar increde in puterea trupului ; acestia ne luind

in seama furtisagurile cugetelor, socotesc ca cu propria lor putere pot

savirsi lucrul eel desavirsit. Dar sint altii care iau aminte la cugete si
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due lupta (in primul rind) cu ele. Ace§tia sint cei care, aratind apoi

pricepere si in^elepciune, pot sa indrepte si sS lepede cugetele care ii

napadesc §i sa umble dupa voia Domnului.

Aflam din epistolele Apostolului (Pavel) ca socoteste mai mare pe

acela care edifica pe altul. Pentru ca zice : «Cel ce graieste in limbi,

pe sine se zideste ; pe cind eel ce profeteste, zideste Biserica ; eel ce

profeteste este mat mare decit eel ce graieste in limbi» (I Cor. 14, 4

—

5). De aceea, fiecare sa aleaga a zidi pe altii ?i a§a se va invrednici de

imparatia cerurilor.

5. Intrebare : Unii zic ca tronurile si cununile sint creaturi, iar nu
duhuri ; cum trebuie sa intelegem (aceasta) ?

Raspuns : Tronul Dumnezeirii este mintea, iar tronul min^ii este

Dumnezeirea si Duhul. De aceea se spune ca Satana si puterile si in-

cepatoriile intunericului s-au salasjuit, de la calcarea poruncii, in ini-

ma si in mintea §i in trupul lui Adam, ca pe propriul lor tron. (Pentru

a le izgoni din inima si din trupul omului) a venit Domnul si a luat

trup din fecioara ;
— ca daca ar fi vrut sa se arate doar ca Dumnezeu,

cine ar fi putut sa suporte (lumina si cuvintul Lui) — ? (A luat trup)

ca prin mijlocirea lui sa vorbeasca oamenilor. (Venind in trup), Dom-
nul a prabusit duhurile rautatii care se salasluisera in trup, de pe tro-

nurile gindurilor si ale cugetelor, a cura^it constiin^a §i a facut tron

al sau : mintea, cugetele si trupul.

6. Ce inseamna (cuvintul) pe care 1-a spus : «Vor $edea pe douaspre-

zece tronuri, judecind cele dou&sprezece semintii ale lui Israel ?» (Ma-

tei 19, 28). Afl3m (din Sfinta Scriptura ca un lucru minunat) s-a facut

pe pamint dupa ce Domnul S-a inaltat la ceruri. El a trimis pe Duhul
Cel Mingiietor peste eel 12 Apostoli si venind puterea cea sfinta s-a

salasluit intru ei si a stat pe tronul cugetelor lor. Iar pentru ca cei ce

erau de fata au zis ca ei sint beti, a inceput Petru sa-1 mustre pentru

cele ce facusera lui Iisus, zicind : «Ati rdstignit, spinzurindu-L pe lemn

pe un barbat puternic in serane $i in cuvinU (Fapte 2, 22). Si iata

acum El face lucruri minunate : deschide mormintele, inviaza pe cei

morti (si trimite pe Duhul). Pentru ca s-a scris : *ln vremurile de pe

urma, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul si fiii si fiicele voastre

vor proorocin (Ioil, 2, 28 ; Fapte 2, 17). Si ascultind cuvintul lui Petru,

multi s-au pocait sj au format o lume noua, aleasa a lui Dumnezeu.

7. Vezi cum s-a aratat inceputul judeca^ii ? Atunci aratindu-se o

lume noua, atunci s-a dat (Apostolilor) puterea de a ?edea (pe tronuri)

sa judece (lumea) si la Parusia Domnului, atunci cind va avea loc in-

vierea mor^ilor
; dar ei o judeca inca de acum, pentru ca Duhul Sfint

sade pe tronul gindurilor lor.
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Cit priveste cununile, pe care le vor primi crestinii in lumea cea-

lalta, acestea nu sint lucruri create. Cei care zic (ca sint create) rau

fac. Pe acestea le arata Duhul, luind chip (de limbi de foe). Pentru ca,

ce zice Apostolul Pavel despre Ierusalimul eel ceresc ? (zice) ca «este

mama noastra a tuturor», a celor care avem acelasl gind.

Iar cit prive§te imbracamintea pe care o vor purta cre?tinii este

clar ca Duhul insusj ii va imbraca pe ei in numele Tatalui si al Fiului

si al Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A VII-A

Despre bunatatea lui Hristos fa^a de oameni. Omilia cuprinde in-

trebari sj raspunsuri.

1. Sa presupunem ca cineva intra in case imparates/ci si priveste

acoio tablouri si podoabe, vede intr-o parte adunate comori si in alta

parte alte (lucruri minunate) ; sta la masa cu imparatul, i se pun ina-

inte bucate si bauturi foarte gustoase §i este cople§it de privelisti si de

frunmseti, dupa aceea este scos de acolo §i dus intr-un loc (urit) si rau

mirositor. Sa presupunem (apoi) ca o fata foarte frumoasa, mai int^e-

leapta si mai bogata decit toate (celelalte) ia un barbat sarac, umil,

urit si imbracat in haine zdrentaroase ; 51 dezbraca de hainele cele mur-

dare si il imbraca in haine imparate§ti, ii pune coroana pe cap sj ii

devine lui sotie. Sa presupunem (ca vazind cele intimplate), incepe acel

sarac a se teme sj zice : (Oare) mie, (om) nenorocit, sarac si umil, mi

s-a dat o astfel de so^ie ? Tot a§a a facut si Dumnezeu cu omul eel ne-

norocit ?i umil. I-a dat sa guste din (bunatatile) altui veac, dintr-o hra-

na deosebit de gustoasa, i-a aratat mariri si frumuseti imparatesti de

negrait si cere?ti pentru ca punind fa^S in fa^a bunurile cele duhovni-

ce§ti cu cele ale veacului acestuia, pe toate acestea sa le lepede, fie ca

vede pe imparat, fie pe cei puternici, fie pe cei in^elepU ?i sa priveasca

(numai) catre comoara cea cereasca. Pentru ca, de vreme ce Dumnezeu

este iubire, (crestinul) a primit focul eel ceresc §i dumnezeiesc al lui

Hristos ; intru aceasta s-a bucurat $i s-a odihnit §i de acesta este legat.

2. tntrebare : Daca sint impreuna, satan §.i Dumnezeu, fie in aer

fie in oameni (se vatama cumva slava lui Dumnezeu) ?

Raspuns : Daca soarele acesta, care este o creatura, stralucind

peste locuri murdare, nu se vatama, cu cit mai mult Dumnezeu, (Crea-

toru! tuturor), impreuna cu satana existind, nu se intineaza, nici nu se

spurca. Insa eel rau s-a intuneoat $i a fost orbit si nu poate sa vada

cu»atia §i subtilitatea lui Dumnezeu. Cei care zice ca satan are un loc
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al lui si Dumnezeu un loc al lui, acela limiteaza (pe Dumnezeu) pina

la locul unde locuieste eel rau. Atunci cum spunem ca (Dumnezeu) eel

bun este fara margini, necuprins ?i, ca toate sint intru El si (in acelasi

timp) ca nu se intineaza Cel bun de eel rau ? Dar nu cumva si cerul,

soarele si muntli, de vreme ce au fost facuti §i sint in Dumnezeu sint

si acestea Dumnezeu ? (Nicidecum). Creaturile (ramin) in rinduiala in

care au fsot asezate, iar Dumnezeu, eel Care le-a zidit, exista impreuna

cu ele.

3. Intrebare .- De vreme ce (autorul) pacatului se transforms in in-

ger al luminii, si (lucrarea lui) este asemenea (celei) a harului, cum
poate distinge omul cursele diavolului ; cum va primi el si va deosebi

(mriuririle) harului ?

Rdspuns : (Urmarile) harului sint bucuria, pacea, iubirea si ade-

varul. Adevarul insusi sileste pe om sa caute adevarul. Pe cind mani-

lestarile pacatului sint tulburatoare si nu aduc iubire si bucurie fa^a

de Dumnezeu. Laptuca salbateca este asemenea celei domestice, insa

una este amara, alta este dulce. In harul insusi exista (elemente) ase-

manatoare (cu cele) ale adevarului, dar (harul) este esen^a insa§i a ade-

varului. Asemenea este aurora soarelui si discul insusi, insa altfel lu-

ceste aurora si altiel lumina din disc. Intr-o casa arde o faclie ; altfel

apare lumina ei care se raspindeste pretutindeni si altfel apare lumina

care se afla in faclia insasi (care este), mai luminoasa §i mai straluci-

toare. La fel sint si unele (lucruri) ale harului ; cind omul le vede de

departe, ii par ca niste vedenii si se bucura de ele, dar cind intra in el

puterea lui Dumnezeu si ii cuprinde madularele si inima si ii robeste

mintea cu iubirea lui Dumnezeu, omul devine un altul.

Cind au pus mina pe Petru si 1-au aruncat in temnip — pe cind

era el inchis — a venit un inger, i-a rupt lanturile si 1-a scos afara,

iar el, fiind ca in extax, socotea ca este o vedenie.

4. Intrebare : cum cad cei care se afla sub inriurirea harului lui

Dumnezeu ?

Raspuns : Cugetele cele curate prin insa§i firea lor aluneca $i cad.

Pentru ca incepe (omul eel drept) a se inal^a, a osindi si a zice (altuia) :

«Tu e§tij un pacatos», pe cind pe sine se socoteste drept. Nu §tii ce

zice Pavel ? «Mi s-a dat un ghimpe in trup, ingerul lui satan, ca sa ma
palmuiasca, sa nu ma trufesc» (II Cor. 12, 7). Pentru ca si natura cea

curata are in sine (pornirea) spre mindrie. ,

5. Intrebare ; Poate sa-si contemple cineva sufletul propriu prin

intermediul luminii (divine) ? Aceasta, pentru ca unii resping reve-

latia si spun ca viziunea se face prin cunoastere si simtire.
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R&spuns : Exista o simtire, exista o viziune si exista o iluminare.

Cei ce are iluminarea este superior celui ce are simtirea. Pentru ca

mintea acestuia (fiind iluminata) a primit o parte (un dar) mai mare

decit eel ce are simtirea §i a aflat in sine o siguran^a a vedeniilor sale.

Altceva, insa este revelatia, atunci cind sufletului se descopar lu-

cruri mari si taine ale lui Dumnezeu.
6. tntrebare : Vede, oare, cineva sufletul prin descoperire si lu-

mina divina ?

R&spuns : Precum ochii acestia (trupesti) vad soarele, la fel si cei

lluminati vad chipul sufletului
;
(Nu toft), ci puftni erestini vad

aceasta.

7. tntrebare : Oare sufletul are forma ?

Raspuns ; (Sufletul) are chip si forma asemanatoare ingerului. Ca
dupa cum ingerii au chip si forma, si dupa cum omul eel din afara are

chip, la fel si omul eel dinlauntru are chip asemenea ingerului si forma

aseroenea omului celui din afara.

8. Intrebare : Oare altceva este mintea §i altceva este sufletul ?

R&spuns : Dupa cum madularele trupului, desi sint multe, alcatu-

iesc un singur om, la fel si madularele sufletului, desi sint multe :

minte, constiinta, voin^a, cugete care acuza si cugete care apara, toate,

insa, se cuprind intr-un tot : sint madulare ale sufletului, iar omul eel

dinlauntru nu este decit un singur suflet.

Si dupa cum ochii cei din afara vad de departe maracinii, prapas-

tiile si gropile, tot asa si mintea, daca este treaza, vede mai dinainte

mestesugirile si cursele puterii dusmane si, ca ochi al sufletului, il

pazeste pe acesta (sa nu cada in ele). Sa inal^am, deci, marire Tatalui

§i Fiului si Sfintului Duh, in vecii vecilor. Amin.

OMILIA A VIII-A

Despre cele ce se intimpla cre§tinilor la rugaciune, despre gradele

desavirsirii si daca crestinii pot sa ajunga la masura desavirsirii.

1. Intra cineva (in Biserica) sa-si piece genunchiul (la rugaciune)
;

inima i se umple de putere divina, iar sufletul i se bucura in Domnul,
(ca mireasa) cu mirele, dupa cuvintul profetului Isaia, care zice : «/n

ce chip se veseleste mirele de mireasd, a$a se va bucura Domnul de

tine» (Isada 62, 5). Cineva lucreaza ziua, dar dedicS o ora rugaciu-

nii. Atunci, in rugaciune, omul sau eel dinlauntru este rapit si (purtat)

in adincul eel nemarginit al acelui veac, (se impartaseste) de o mare
plaecre, incit mintea lui, rapita acolo devine straina (de lumea aceas-

ta). In acel timp uita cugetele cele paminte^ti, pentru ca mintea i se
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umple sj este captivata de lucrurile cele divine sj cere$ti, de lucruri

nemarginite si de nepatruns, de lucruri minunate, pe care gura ome-

neasca nu le poate rosti. (In acel moment, pe buna dreptate, poate),

rugindu-se sa zica : «0, de s-ar duce si sufletul o data cu rugaciunea !».

2. tntrebare : Patrunde, oare, totdeauna, cineva in acele lucruri ?

Raspuns : Harul se afla neincetat in om. Prinde radacini din tine-

refe, se amesteca cu el ca un aluat §i devine o parte fireasca a aces-

tuia, devine o singura fiinfa cu el. Se manifests in om in multe chi-

puri, precum voieste, spre folosul acestuia.

(Sta in fire lucrurilor) ca focul, uneori sa se involbureze $i sa creas-

ca, alteori sa se slabeasca §i sa se potoleasca ; lumina, deasemeni, une-

ori sa straluceasca mai cu putere, alteori sa se micsoreze si sa paleasca
;

la ffl se intimpla §i cu aceasta faclie (a harului) : odata aprinsa, lumi-

neaza totdeauna, Snsa cind este inviorata de iubirea lui Dumnezeu,
atunci devine mai stralucitoare apoi, dupa rinduiala divina, lumina in-

sasi se imputineaza, desi ea continua sa existe.

3. (Staruind in rugaciune) unora li s-a aratat semnul crucii in chip

luminos si s-a infipt in omul lor eel launtric. (Se spune) ca odatS, (sta-

ruind) in rugaciune, un om a avut o vedenie : se afla in altar, in bise-

rica si i s-au oferit trei piini care erau ca framintate cu untdelemn. Pe
cit minca din ele, pe atit cresteau §i se mareau. Altadata, se facea ca

este imbracat cu o haina luminoasa, cum nu se gase§te pe pamint in

veacul acesta si nu poate fi facuta de miini omene§ti. In ce chip Dom-
nul, suindu-se pe munte, impreuna cu loan si cu Petru, §i-a schimbat

vesmintele si le-a facut sa straluceasca, la fel era si imbracamintea

aceea. Iar omul acela, care era dezbracat (de hainele fire§ti §i imbracat

in lumina) s-a minunat si s-a uimit.

Alta data, lumina care straluce§te in inima descopera o alta lumi-

na, mai launtrica, mai tainica ^i mai adinca. In aceasta lumina in

aceasta contemplare (plina de dulcea^a) afundindu-se, omul nu mai este

stapin pe sine, devine ca un srtain pentru lumea aceasta
;

(iar acest

lucru se face) din cauza iubirii §i a placerii care-1 coplese§te, din cauza

tainelor celor ascunse (care i se descopar). In acel timp, omul acela,

fiind eliberat de povara celor trecatoare, ajunge la masura desavir§irii,

curat si liber de pacat.

Dar, dupa aceea, harul se arata mai pu^in §i vine valul puterii vrSj-

mase. (Harul) straluceste doar in parte, iar (omul) se afla intr-un grad

inferior de desavir^ire.

4. Sa zicem ca trebuie sa urce cineva douasprezece trepte ca s§

ajunga la desavir§ire. Uneori reu§e§te sa ajunga la acea inaltime a de-
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savirsirii, dar alteori harul se impu^ineaza, iar acesta coboara o treapta

si sta pe a unsprezecea.

Unul, insa, a primit belsug de har, (ramine) in el totdcauna, ziua

?i noaptea ajunge la masura desavirsirii si devine liber (de cele pamin-
testi) si curat, totdeauna inaljuit (de cele ceresti) si strain (de cele pa-

mintesti). Daca un astfel de om ar avea mereu inaintea ochilor acele

lucruri minunate care i s-au aratat si a caror experienta a facut-o, n-ar

mai putea sa ia asupra-si nici sarcina cuvintului, n-ar accepta sa auda
sau sa se ingrijeasca de ceva, de el sau de ziua de miine, ci numai ar

sta intr-un coU:, strain (de cele pamintesti) si imbatat (de bucurie). De
aceea nu i s-a dat masura desavirsirii, ca sa poata sa se ingrijeasca de

fra^i si sa slujeasca cuvintul. Totusi, peretele eel din mijloc (eel ce il

impiedica sa ajunga la desavirsire) a fost darimat, iar moartea a fost

invinsa.

5. Astfel stau lucrurile : dupa cum o masa intunecoasa, o ceata,

se lasa si acopera o faclie, care continua sa arda si sa lumineze, la fel

se asaza deasupra acelei lumini (a harului) valul (intunericului pacatu-

lui). De aceea marturiseste (eel de sub har) ca nu este desavirsit, nici

liber cu totul de pacat. Am putea zice (ca prin venirea harului), pere-

tele eel din mijloc (care se punea inaintea desavirsirii) s-a surpat si s-a

sfarimat ; dar (am putea zice) ca nu este cu totul si pentru totdeauna

sfarimat. Sint, intr-adevar, momente cind (harul) se aprinde mai mult,

cind mingiie si odihneste, dar sint si momente cind se micsoreaza si

paleste, precum voieste, in folosul omului. A ajuns, oare, cineva, in

lumea aceasta, la masura desavirsirii ? A gustat si a experiat (fericirea)

acelui veac ? Eu inca n-am vazut pe nimeni sa fie crestin desavirsit si

liber (de pacat). Chiar daca cineva se odihneste in har, patrunde tai-

nele si (se desfateaza) de multa dulcea^a a harului, pacatul ramine inca

in e). Unii, din cauza ca au fost daruiti cu belsug de har si de lumina,

socotesc ca sint liberi si desavirsi^i, insa din lipsa de experienta gre-

sesc. Pentru ca (zic eu, desi) au puterea harului, nu sint inca pe deplini

slobozi. Si eu am ajuns, in anumite momente la masura (liberta^ii po-

sibile) si stiu ca nu exista om desavirsit.

6. Intrebare : Spune-ne noua, tu pe care treapta (a desavirsirii) te

afli (acum).

Rdspuns : Dupa (ce s-a aratat in lume) semnul crucii, harul in asa

fel lucreaza si aduce pace in toate madularele si in inima (omului),

incit sufletul, coplesit de bucurie, se arata ca un copil lipsit de rautate,

care nu mai osindeste (pe nimeni), fie acesta grec sau iudeu, pacatos

sau doritor de desfatari lumesti. Omul sau launtric priveste cu ochi cu-

rat (la to^i), se bucura de toata lumea si vrea sa-i slujeasca si sa iu-
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beasca (pe to^i), pe greci si pe iudei. (Un astfel de om), ca un fiu de

imparat, i$i pune increderea in Fiul lui Dumnezeu ca intr-un parinte,

i se deschid usile si intra in multe camari ; si cu cit intra (in ele), cu

a tit i se deschid altele ; dintr-o suta in alte suite de camari si se imboga-

teste. Si cu cit se imboga^este, pe atit alte lucruri noi si minunate i

se arata. Si i se incredinteaza, ca unui fiu §i mostenitor, lucruri ce nu
pot fi intelese de firea omeneasca si de gura si limba (omeneasca) nu se

pot spune. Slava lui Dumnezeu. Amin.

OMILIA A IX-A

Fagaduintele si profe^iile lui Dumnezeu se implinesc dupa multe

si felurite incercari. Numai de la Dumnezeu sa asteptam izbavire de

ispitele celui viclean.

1. Lucrarea duhovniceasca a harului lui Dumnezeu, care are loc

in suflet, se face cu multa rabdare, cu intelepciune si sub obladuir«

tainica a min^i. Dupa ce omul s-a luptat, vreme indelungata, dup5 ce

voia lui libera, supusa la multa incercare, s-a aratat bineplacuta Du-
hului (Sfint), dupa ce a aratat rabdare in incercare, lucrarea harului se

arata desavir$ita intru el. Aceasta concluzie o vom proba cu intimplari

relatate in Scripturile de Dumnezeu inspirate.

2. Cele ce spun eu asemenea sint cu cele intimplate pe vremea lui

Iosif. Cit timp si ci^i ani au trebuit sa treaca plna sa se savirseasca

voia lui Dumnezeu, cea pentru el si pina sa i se implineasca vedeniile !

La cite osteneli, necazuri si strimtorari n-a fost supus ! Dar pe toate

suportindu-le cu barbate si aratindu-se rob incercat si credincios al

lui Dumnezeu, in cele din urma a ajuns conducator al Egiptului : si a

dat hrana neamului sau. Atunci profetia (referitoare la niste) lucruri

nevazute s-a implinit, ca si voia lui Dumnezeu care a fost vestita cu

mutyi (ani inainte).

3. La fel sint cele ce se spun despre David. Dumnezeu 1-a uns pe

el imparat prin profetui Samuel. Dar dupa ce a fost uns (a trebuit) sa

fuga (de la ai lui), pentru ca il urmarea Saul ca sa-1 ucida. Si ce s-a

intimplat cu ungerea lui Dumnezeu si cu promisiunea lui, care trebuia

numaidecit sa se implineasca ? Pentru ca indata ce a fsot uns si a

ajuns la grea strimtorare : (a trebuit) sa rataceasca prin pustieta^i, sa

fie lipsit pina §i de piine §i sa fuga la pagini din cauza cursei pe care

i-o intindea Saul. De cite necazuri nu a fost ouprins acela pe care 1-a

uns imparat Dumnezeu ! Dar desi a fost indelung incercat si strimtorat

si ispitit, el s-a increzut in Dumnezeu si gindea ca ceeace a facut Dum-
nezeu cu mine prin ungerea profetului si ceeace a zis ca se va intim-

9 - Sfintul Macarie
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pla cu mine, fara indoiala ca se va intimpla. §i (intr-adevar), dupa ce

a aratat multa rabdare, in cele din urma s-a implinit voia lui Dumne-
zeu, si David a domnit dupa multe incercari. Atunci s-a vadit cuvintul

lui Dumnezeu, iar ungerea care s-a facut prin profet s-a aratat sigura

si adevarata.

4. La fel sint cele (ce se spun) despre Moise. Mai dinainte cunos-

cindu-1 si mai dinainte socotindu-1 sa fie conducator si izbavitor al

poporului, Dulmnezeu a rinduit ca (mai intii) sa fie fiu al fiicei lui

Faraon, sa creasca in boga^ie imparateasca, in marire si in dezmier-

dari si sa fie instruit in toata in^elepciunea Egiptenilor. Dar cind s-a

facut barbat matur si a crescut in credin^a, a lepadat pe toate acelea,

(a lepadat) placerea cea trecatoare a pacatului si a ales, asa cum spune

Apostolul, mizeria si ocarile lui Hristos (Evr. 11, 25). §i fugind in Egipt,

cita vreme n-a petrecut pascind oile, el, fiul imparatului, care fusese

crescut intru atita placere si indestulare imparateasca ! Insa rabdind

multele incercari (la care a fost supus) si aratindu-se indelung-rabda-

tor, (rob) incercat si credincios lui Dumnezeu, in cele din urma a de-

venit izbavitorul, conducatorul si imparatul lui Israel si a fost numit

Dumnezeu al lui Faraon de catre (insusi) Dumnezeu. Pentru ca prin

el a biciuit Egiptul, prin el i-a aratat lui Faraon lucruri mari si minu-
nate, iar in cele din urma (prin el) i-a inecat pe egipteni in mare. lata,

deci.dupa cita vreme, dupa cite incercari si strimtorari s-a implinit voia

si planul lui Dumnezeu !

5. La fel s-a intimplat si pe vremea lui Avraam. Cu ci^iva ani

inainte nu i-a promis Dumnezeu ca-i va darui un fiu si cu toate aces-

tea nu i 1-a daruit indata ! §i cite incercari si ispite n-au venit, in acei

ani, peste el ! El, insa, a suportat cu multa rabdare cele ce veneau peste

el, fiind incredin^at ca nu minte eel ce a promis si ca isi va implini

cuvintul. §i asa crezind, a dobindit fagaduinta.

6. La fel s-a intimplat si cu Noe. Acesta a primit porunca de la

Dumnezeu in al 500-lea an (al vietii sale) sa construiasca corabia, pen-

tru ca (Dumnezeu) anuntase ca va trimite potop peste lume, cum a si

facut in anul al 600-lea, §i 100 de ani a asteptat fara sa se intrebe

daca Dumnezeu va face sau nu cele ce spusese. Pentru ca era incre-

din^at ca toate cite a spus Dumnezeu fara indoiala se vor implini. Ob-

servind, deci, cu strasnicie, porunca si aflindu-se (tare, atunci cind a

fost) incercat in credin^a si r&bdare, s-a mintuit el si (toata) casa lui.

7. Am adus aceste dovezi din (Sfintele) Scripturi pentru a arata ca

lucrarea harului lui Dumnezeu in om si darul Duhului Sfint, pe care

se invredniceste a-1 primi sufletul eel credincios se face cu mare lupta

si cu indelunga-rabdare prin incercari si ispite, ca libertatea vointei
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(omenesti) este incercata prin multe strlmtorari. Atunci cind (un ast-

fel de om) prin nimic nu intristeaza pe Duhul, ci din contra este in

acord cu El prin implinirea, cu ajutorul harului, a poruncilor, atunci

se invredniceste sa dobindeasca libertatea fata de patimi si infierea

Duhului, care infiere in taina se arata, bogatia cea duhovniceasca si

intelepciunea, care nu este din lumea aeeasta, de care se fac partasi cei

ce sint crestini cu adevarat. De aceea, ei se deosebesc intru totul de toti

oamenii care au duhul lumii acesteia, (de asa zisii) intelepti si priceputi.

8. Un astfel de om «pe toti oamenii ii judeca» (I Cor. 2, 15), dupa

cum este scris. El cunoaste pe fiecare de unde (inspirindu-se) vorbeste,

pe care (adevaruri) se intemeiaza s,i pe ce trepte (ale desavirsirii) se

afla, insa pe el niciunul dintre oamenii, care au duhul lumii nu pot sa-1

cunoasca, si sa-1 judece, afara numai de acela care are pe Duhul eel

ceresc al Dumnezeirii. (Acela) il cunoaste ca pe unul ce este asemenea

lui, dupa cum spune Apostolul : «Cele duhovnicesti prin cele duhovni-

cesti se lamuresc. tnsa omul eel firesc nu primeste pe cele ale Duhului

lui Dumnezeu, pentru ca acestea sint pentru el o nebunie. Omul eel

duhovnicesc pe toate le judeca, insa, pe el nimeni nu-l judeca» (I Cor.

2, 14— 15). Un astfel de om ieapada si dispre^uieste lucrurile care sint

(iubite si) slavite in lumea aeeasta, cu boga^ia, desfatarea, placerea, ba

chiar si cunoasterea.
.

9. Ca dupa cum acela, care este cuprins de fierbinteala si arde,

dispretuieste si Ieapada orice hrana si bautura, fie ea oricit de placuta —
pentru ca fierbinteala il arde si il munceste — la fel sint si aceia, care

ard de dorul eel ceresc, curat si sfint al Duhului, carora le-a fost ranit

sufletul de iubirea lui Dumnezeu si de focul eel ceresc si divin, (foe

pe care) Domnul (insusi) a venit sa-1 puna pe pamint — si vrea numai-
decit sa se aprinda — (de acest foe), fiind foarte mult munciti §i ar-

zlnd de dorul eel ceresc dupa Hristos, precum s-a zis mai inairite, ace§-

tia (repet) din cauza focului iubirii lui Hristos, care-i cuprinde, ii

aprinde, ii arde si-i face sa caute pe Dumnezeu si bunurile cele ceresti,

Ieapada si dispretuiesc pe acele lucruri care sint (socotite) de cinste si

slavite in lumea aeeasta. De aeeasta dragoste (aprinzindu-se cineva)

nimic din cele ceresti, din cele pamintesti sau de sub pamint nu-l poa-

te desparti (de Hristos). Ca spune Apostolul : «Cine ne va desparti pe
noi de dragostea lui Hristos ?» (Rom. 8, 35 si celelalte).

10. Este cu neputinta sa-si dobindeasca cineva sufletul si dragos-

tea cea cereasca a Duhului, daca nu se instraineaza de toate lucrurile

acestui veac, daca mintea lui nu se elibereaza de toate tentatiile ma-
teriale si pamintesti, pentru ca sa se poata dedica unui singur scop,

cautarea dragostei lui Hristos. (Se cuvine ca acela care vrea sa dobin-
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deasca mintuirea) sa arate toata grija, toata preocuparea si toata oste-

neala pentru cercetarea esentei celei spirituale, a sufletului si pentru

impodobirea lui cu virtuti, cu podoaba cea cereasca a Duhului, cu cu-

ra^ia si cu sfintenia lui Hristos. (Se cuvine) ca unul ca acesta sa re-

nun^e la toate si sa indeparteze (din calea lui) toate piedicile materia-

le §i pamintesti ; sa nu-1 peocupe nici chiar iubirea cea trupeasca de

paring si de rude. Sa nu permits mintii sale sa se preoeupe si sa se

framinte cu nimic altceva, ca de exemplu ; cu (gindul) puterii, al ma-
ririi, al onorurilor, al prieteniilor trupesti, sau cu alte griji pamintesti,

ci mintea lui sa fie preocupatS in intregime de cercetarea esentei spi-

rituale a sufletului si sa astepte cu deplina rabdare venirea Duhului,

ca zice Domnul : *tntru r&bdarea voastrG. ati dobindit sujletele voastre»

(Luca 21, 19). Si iarasi : «C&utafi (max Intii) impHrfyia lui Dumnezeu si

toate celelalte se vor adauga vou&» (Matei 6, 33).

11. Este posibil ca acela care a$a se nevoieste si care totdeauna ia

aminte la sine — fie (ca face) ascultare, fie orice alta luerarea bine-

placutS lui Dumnezeu — sa poata evita intunericul duhurilor celor vi-

clene. Pentru ca mintea care nu inceteaza sa se cerceteze pe sine si sa

caute pe Domnul, poate s§ cistige sufletul, prin faptul ca se da cu (toa-

ta) forta roaba Domnului §i se alipes.te numai Ide El. Pentru ca s-a

zis : «Noi robim tot gindul spre ascultarea lui Hristos» (II Cor. 10, 5).

Iar cind prin astfel de lupte, prin astfel de dorin^a si cautare, mintea
se invredniceste sa devina cu Domnul Hristos — prin bar — un duh,

(atunci Domnul), odihnindu-Se in vasul sufletului (face ca sufletul) sa

devina apt spre tot lucrul bun, sa nu supere pe Duhul Domnului prin

voirile sale, prin indeletnicirile lumii acesteia, prin pofta de glorie si

dorinta de stapinire, prin vanitate si pofte trupesti si prin legaturile si

relatiile cu oamenii cei rai.

12. Este lucru placut cind (sufletul) se consacra intru totul Dom-
nului si numai de El se alipeste ; cind se indeletniceste fara incetare

cu (implinirea) poruncilor Sale si cind ciasteste dupa vrednicie pe Du-
hul lui Hristos, (Duh) Care il cerceteaza si il adumbreste. (Un astfel

de suflet) se invredniceste sa devinS cu Domnul un duh si o amesteca-
tura, precum zice Apo6tolul : <Cel ce se alipeste de Domnul, un duh este

(cu El)» (I Cor. 6, 17). Iar daca cineva se lasa pe sine (prada) grijilor,

(iubirii) de marire si de stapinire, onorurilor de la oameni si pe toate

acestea le cauta ; daca sufletul sau este framintat si amesecat cu gin-

duri paminesti sau este inlan^uit de vreun lucru din lumea aceasta ;

(daca) un astfel de suflet ar dori sa se lepede, sa scape si sa fugS de

intunericul intru care este tinut, nu mai poate(acest lucru), pentru ca
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iubeste si face voia intunericului si nu uraste cu desavirsire lucrarile

rautatii.

13. Sa ne pregatim, deci, sa venim catre Domnul, cu tot cugetul

si cu toata voin^a noastra si sa ne facem urmatori ai lui Hristos, savir-

sind voia Lui si aducindu-ne aminte (mereu) de toate poruncile Lui

ca sa le facem pe ele. Si, dezlegindu-ne noi de iubirea lumii, numai
catre El sa ne indreptam sufletele noastre ; grija, preocuparea si cau-

tarea mintii noastre numai la El sa o avem. Iar daca cu trupul ne in-

deletnicim mai pu^in cu cercetarea poruncilor si cu ascultarea fa^a de

Dumnezeu, cu mintea sa nu ne departam de iubirea, dorul si cautarea

Domnului. Pentru ca, cu astfel de cuget nevoindu-ne, cu gind curat

umbJind pe calea drepta^ii si totdeauna la noi Insine luind aminte, sa

dobindim promisiunea Duhului Sau, sa ne izbavim prin har de pierza-

nia intunericului patimilor, de care sufletul se munceste, sa ne facem

vrednici de imparafta cea vesnica si sa ne invrednicim a ne desfata

cu Hristos in veci, slavind pe Tatal, pe Fiul si pe Sfintul Duh, in veci.

Amin.

OMILIA A X-A

Darurile harului divin se pastreaza si se inmul^esc prin smerenie

si osirdie si se pierd prin mindrie si trindavie.

1. Sufletele cele iubitoare de adevar si de Dumnezeu, care cu mul-

ta radejde si credin^a doresc sa se imbrace cu Hristos, n-au trebuinta

sa fie indemnate de al^ii sa doreasca cerul si sa iubeasca pe Domnul.
Se intimpla uneori sa se impu^ineze (zelul lor), insa avind (mereu

privirea) pironita asupra crucii lui Hristos, asupra mirelui celui ceresc,

totdeauna au sentimentul progresului duhovnicesc. Ranite de dorul ce-

rului si flaminzind dupa dreptatea virtu^ilor, ele doresc cu nesat ilu-

minarea Duhului. Iar daca se invrednicesc a cunoaste, prin credin^a,

tainele cele dumnezeiesti si daca se impartasesc de darul eel ceresc al

veseliei, nu-si pun increderea in ele insele si nu cred ca (si) sint ceva ;

ci (dimpotriva) cu cit se invrednicesc de darurile cele duhovnicesti, cu

atit mai mult doresc cerul si il cauta cu osteneala. Cu cit au in ele sen-

timentul duhovnicestii sporiri, cu atit mai mult sint infometate §i in-

setate dupa impartasirea si cresterea (lor) in har. $i cu cit se imboga-
tese duhovniceste, cu atit se socotesc mai sarace si tinjesc de darul eel

duhovnicesc, dupa mirele eel ceresc. Ca spune Scriptura : «Cei ce ma
m&ninca vor flaminzi inca (mai mult), iar cei ce ma beau, vor inseta

inca (mai mult)». (Int Sir. 24, 23).

2. Astfel de suflete, care iubesc cu (atita) infocare §i nesat pe

Domnul, sint vrednice de via^a cea ve§nica. De aceea se si invredni-
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cesc a se izbavi de patimi §i de a se face partase, prin har, la comuniu-

nea tainica si de negrait a Duhului Sfint si la iluminarea (lui). Sint,

insa, altele, fara curaj si trindave, care nu cauta inca de aici, de cind

sint inca in trup, sa otyina prin staruin^a si rabdare sfintenia inimii,

nu in parte, ci in chip desavirsit, suflete care nu spera cu toata puterea

lpr sa se impartaseasca de desavirsirea Duhului celui Mingiietor si sa

lie izbavite prin Duhul de rautatea patimilor. {In sfir§it sint altele)

care dupa ce s-au invrednicit sa primeasca harul divin, se lasa (prada)

lipsei de grija si nepasarii si iarasi sint furate de rautate.

3. Pentru ca primind harul Duhului si avind mingiierea harului

(care aduce) odihna si dulcea^a spirituala, ele i§i pun nadejdea in

acesta, se mindresc si devin fara grija. Nu au inima zdrobita, nici nu-§i

smeresc cugetul, (ele care) n-au ajuns la masura desavirsita a nepati-

mirii, care nu s-au umplut, prin osirdie si credin^a, cu belsug de har

care se multumesc sa se odihneasca si sa ramina la o putina mingiiere

a harului ; astfel de suflete inainteaza mai degraba in trufie, decit in

smerenie. Si din cauza neglijentei, dispretului si a trufiei lor zadarnice

pierd si harul de care s-au invrednicit.

4. Sufletul cu adevarat iubitor de Dumnezeu si de Hristos, chiar

daca ar savirsi mii de fapte bune, se poarta in asa fel ca si cind nimic

n-ar fi facut, din cauza dorului sau nepotolit dupa Domnul. Chiar daca

(un astfel de om) si-ar istovi trupul in posturi si in privegheri, se ara-

ta ca si cum inca n-a inceput sa se osteneasca cu virtutile. Chiar daca

s-ar invrednici sa dobindeasca diferite daruri ale Duhului si sa i se

descopere tainele ceresti, se arata ca §i cind n-a dobindit nimic, din cau-

za iubirii sale nemasurate si nepotolite fata de Domnul. Ba, dimpotri-

va, in toate zilele flaminzind si insetind in credin^a si dragoste §i sta-

ruind in rugaciune, are un dor nepotolit dupa tainele harului si dupa
starea de virtute. Este ranit de dragostea Duhului ceresc

;
prin har se

trezeste pururea in el un dor aprins lata de mirele eel ceresc si do-

reste sa se invredniceasca pe deplin de comuniunea tainica si de ne-

grait cu El, intru sfintenia Duhului. Cu fata sufletului descoperita §i

privind fata (catre fata) catre mirele eel ceresc, (aflat) intr-o lumina
duhovniceasca si de negrait, se contopeste cu El prin credin^a. Asema-
nindu-se lui intru moarte, (sufletul) asteapta mereu, cu mult dor, moar-

tea pentru Hristos, (asteapta) cu credinta puternica sa primeasca de la

Domnul izbavirea desavirsita de pacat si de intunericul patimilor.

Pentru ca, curatit de Duhul, si sfintindu-se la trup si la suflet sa se

invredniceasca a deveni vas ales pentru primirea mirelui celui ceresc

si salas ar lui Hristos, Imparatul eel ceresc si adevarat. Atunci se face
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vrednic de via^a cea cereasca, (daca) s-a facut inca de aici salas al Du-
hlui Sfint.

5. La aceste trepte (ale desavirsirii), sufletul nu poate sa ajunga
deodata si fara ispita. El ajunge la cresterea si desavirsirea spirituals —
pina la masura desavirsita a nepatimirii — prin multe osteneli si lup-

te, prin incercari si lupte, aratind zel vreme de mul^i ani. Supus fiind

(deci), de catre eel rau la tot felul de ispite si rabdindu-le pe acestea

cu osirdie si barbate, el se invredniceste (a dobindi) onorurile cele

mari, darurile cele duhovnicesti si bogatia cea cereasca ; se iinvredni-

ceste sa se faea mostenitor al impara^iei celei ceresti, intru Hristos Iisus,

Domnul nostru, Caruia se cuvine slava si puterea in veci. Amin.

OMILIA A XI-A

Puterea Duhului Sfint este ca focul in inima omului. De cine are

nevcie pentru a deosebi cugetele care se nasc in inima ? Despre sar-

pele eel mort care a fost infipt de catre Moise in virful lemnului, care

(sarpe) era o preinchipuire a lui Hristos. Omilia mai cuprinde si doua
convorbiri

: una intre Hristos si satan, (duhul) eel rau, alta intre cei

pacatosi si El.

1. Focul eel ceresc al dumnezeirii, pe care crestinii il primesc in

acest veac, inlauntru inimii lor, acela care actioneaza inlauntru inimii

lor, iese din ele, atunci cind trupurile se descompun. Dar (la momentul
potrivit vine) iarasi, stringe la un loc madularele cele imprastiate si le

inviaza. Ca dupa cum focul eel din Ierusalim — care servea pe altar,

care in vremea robiei a fost ascuns intr-o groapa, dar care, dupa ce

s-a facut pace si s-au intors (in patrie) cei robiti, acelasi, ca reinnoit

servea, ca de obicei — tot asa se intimpla acum cu trupul, care, dupa
ce s-a descompus si s-a transformat in noroi, intervenind focul eel ce-

resc, il reinnoieste si-1 inviaza. Pentru ca focul care locuieste acum in-

launtru inimii, atunci se arata in afara si face invierea trupurilor.

2. Pe vremea lui Nabucodonosor, focul eel din cuptor nu era dum-

nezeiesc, ci ereat. Insa cei trei tineri, care erau in focul eel vazut pen-

tru (credinta) lor dreapta, aveau in inimile lor focul eel dumnezeiesc

§i ceresc, care ac^iona inlauntru lor, in cugetele lor. Acel foe s-a ara-

tat in afara lor. A stat in mijlocul lor si a oprit focul eel vazut ca sa

nu arda sau sa vatame in vreun fel pe cei drep^i. Un lucru asemana-

tor s-a intimplat cu Israelii in vremea (ratacirii lor prin pustiu). Pen-

tru ca mintea .si voia lor era sa se departeze de Dumnezeul eel viu si

sa se intoarca la cultul zeilor. Aaron a fost nevoit sa le spunS sa adu-
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ca (la el) vasele (lor) cele de aur si podoabele, pe care, punindu-le in

foe, le-a facut un idol, imitind oarecum focul (eel vazut) de gindul lor.

Atunci s-a intimplat lucru minunat : ei hotarisera in ascuns in

cugetele lor, sa slujeasca idolilor si iata focul (eel vazut) le-a facut idol

din vasele puse in el, iar ei s-au inchinat pe fata idolilor.

Deci, dupa cum cei (trei) tineri, gindind lucruri drepte, au primit in-

tru ei focul lui Dumnezeu si s-au inchinat Domnului cu adevarat, la fel

se intimpla acum cu sufletele cele credincioase : ele primesc in acest

veae, intru ascuns, acel foe dumnezeiesc si ceresc. Acest foe plasmu-

ieste, in adincul lor o icoana cereasca.

3. Deci, dupa cum focul acela a transformat vasele cele de aur in

idol, tot asa si Domnul privind la alegerea sufletelor bune si credin-

cioase modeleaza in ele, inca de acum, icoana dupa gindul lor. La in-

viere, (puterea divina din suflet) se va manifesta in afara lui si va prea-

slavi si trupul, atit pe dinauntru cit si pe dinafara. Dar, dupa cum tru-

purile unora, supuse stricaciunii, sint, pina la sfirsitul veacurilor, moar-
te si deseompuse, tot asa si cugetele lor sint corupte de satan, lipsite

de viata si ingropate in noroi si pamint. Pentru ca sufletul lor s-a pier-

dut. Prin urmare, dupa cum Israelii, punind vasele lor in foe, (din

ele) s-a facut un idol, tot asa, acum, (in aceasta via^a) omul a oferit

(autorului) rautatii, cugetele sale cele curate si bune, iar acesta le-a

ingropat in noroiul pacatului si au devenit (pentru el) un idol. Cum,
deci, le mai poate (singur) afla, deosebi si scoate din focul rautatii ?

Pentru aceasta are nevoie de faclia divina, de Duhul Sfint, pentru a

pune ordine in casa sa cea intunecata
; are nevoie de lumina soarelui

drepta^ii, care rasare in inima si o lumineaza ; are nevoie de arma ca

sa invinga in razboi.

4. (Se spune) ca o vSduva, pierzind o drahma, a aprins mai intii

o faclie, apoi a facut ordine in casa. Fiind ordine in casa si faclia fiind

aprinsa, s-a gasit si drahma, care era acoperita de pamint, de praf si

murdarie. (Tot asa) si acum : sufletul nu poate, singur, sa gaseasca si

sa deosebeasca gindurile proprii (de cele insuflate de eel rau). Abia

atunci cind este aprinsS lumina divina, care lumineaza casa cea intune-

cata, abia atunci vede cum gindurile sale sint ingropate in noroiul si

murdaria pacatului. Rasarind soarele, iar sufletul vazind pierzarea in

care se afla, incepe sa recheme cugetele amestecate in gunoi si mur-

darie. Pentru ca, incalcind porunca, sufletul a pierdut chipul care se

afla in el.

5. Sa presupunem ca exista un imparat care are averi §i slugi care

ii sJujesc. Sa presupunem, (apoi) ca este prins de dusmani si dus in

robie. Fiind, (deci), prins §i dus in exil, in mod firesc, sint duse si slu-
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gile sale impreung cu el. Tot a§a s-a intimplat cu Adam, care a fost

creat de Dumnezeu curat pentru a-i sluji Lui $i toate creaturile au

fost puse in slujba lui. Ca un Domn §i Imparat a fost pus peste toate

creaturile. Insa, cind eel viclean s-a apropiat de el si i-a vorbit, a as-

cultat mai intii cuvintul acestuia, din exterior, prin ureche. Dupa aceea,

cuvintul acestuia a trecut prin inima lui §i i-a cuprins toata fiinja. Si

liind luat el (captiv), a fost luata (captiva) si crea^ia care ii slujea. Da-

torita lui, moartea a stapinit peste (tot omul, iar din cauza neascultarii,

chipul (initial) al lui Adam s-a distrus, iar oamenii s-au abatut (de la

adorarea lui Dumnezeu), la adorarea demonilor. lata roadele pacatu-

lui : lucrurile facute bune de Dumnezeu se aduc jertfa idoliler. Piinea,

vinul, untdelemnul sj animalele se pun pe capi§tile lor. Dar nu numai

atit : au jertfit idolilor chiar §i pe fiii §i pe fiicele lor.

6. Acum, insa, vine Insu§i Acela care a plasmuit trupul §i sufle-

lul
; El nimice§te toata puterea celui rau si toate lucrurile lui savir§ite

in cugete, reinnoie§te §i (re)face chipul eel ceresc, face un suflet nou,

pentru ca Adam sa fie iarasj stapin al mortii §i Domn peste creaturi.

(Traind) in umbra Legii, Moise a fost supranumit mintuitorul lui

Israel, pentru ca a scos pe urmasii acestuia din Egipt. Tot a§a §i acum :

Hristos, adevaratul Mintuitor, ptarunde intru cele ascunse ale sufletu-

lui si-1 scoate din Egiptul eel intunecos, de sub jugul eel foarte greu si

din robia cea amara. Ne porunceste, insa, sa iesim din (aceasta) lume
§i sa fim saraci de toate cele vazute, sa nu avem griji pamintesti, ci

ziua si noaptea sa stam la u$a si sa asteptam (vremea) cind Domnul va
deschide inimile (noastre) cele incuiate §i va varsa peste noi darul

Sfintului Duh.

7. (Domnul) a zis sa renun^am la aur, argint sj rudenii sa vindem
averile sj sa dam (banii obtinu^i) saracilor, sa ne facem comoara in ce-

ruri si sa-L cautam (numai pe El). «Pentru ca unde este comoara ta,

acolo este §i inima ta» (Matei 6, 21). Domnul §tia ca satan stapines.te

cugetele si reuse§te (sa le abata) c3tre grija lucrurilor pamintesti §i

materiale. De aceea, ingrijindu-se de sufletul tau, Dumnezeu ti-a spus

sa renun^i la toate, sa cauti chiar §i fara voia ta bogafla cea cereasca

si sa ai inima indreptata catre El. Daca ai vrea sa te indreptf catre cre-

aturi, sa afli ca nimic din cele vazute nu-ti apar^ine. Vrei sau nu, El te

for^eaza sa-ti indrepft mintea catre cer, (locul) unde ai adunat ?i depus
comorile tale. «Pentru ca acolo unde este comoara ta, acolo va ji si

inima ta» (Matei 6, 21).

8. In (vremea) legii (celei vechi), Dumnezeu a poruncit lui Moise
sa faca un sarpe de arama, sa-1 inal^e §i sa-1 pironeasca in virful unui

lemn. Toti aceia care, muscati fiind de §erpi, priveau la sarpele de
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arama, se vindecau (Num. 21, 4 si unm.). Aceasta s-a facut cu un rost

anumit si anume : cei ce erau coplesi^i de grijile pamintesti, de Inchi-

narea la idoli, de placerile (sugerate) de satan si Ide orice impietate,

(erau obligatf) in felul acesta, — fie si pentru putin timp — sa-isi ridi-

ce privirea de la cele de jos catre cele de sus, apoi de la acelea sa se

inalje (cu gindul si mai sus), catre Cel Preainalt ; sporind cite pu$in si

devenind fiin^e superioare, sa afle ca El, (Dumnezeu) este superior in-

tregii creaturi. De aceea si tie ti-a poruncit sa devii sarac, sa vinzi tot

ce ai si sa dai (pre^ul otyinut) saracilor
;
pentru ca, chiar daca ai vrea

sa te tirasti, ftinindu-ti privirea a^intita la cele de) pe pamint, sa nu
poti (face aceasta). De aceea, cercetindu-^i inima, sa incepi a spune in

cugetul tau : «intrucit nimic nu avem pe pamint, sa ne indreptam (gin-

dul) catre cer, acolo unde am depus comoara noastra». (Atunci, numai-

decit), mintea ta incepe sa se ridice catre cele inalte, incepe a le cauta

pe cele superioare si a spori intru ele.

9. Ce inseamna aceasta : < Sarpele eel mort, care a fost pironit in

virful lemnului, vindeca pe cei rani^i ? Sarpele eel mort (care) biruia

pe (serpii) cei vii, era o preinchipuire a trupului Domnului. Pentru ca

El a ridicat si pironit pe lemnul crucii trupul pe care 1-a luat din Maria

si (asa) un trap mort a invins si a ucis pe §arpele eel viu care se tira

prin inima (omului). Mare minune este aceasta ! $arpele eel mort a

ucis pe eel viu ! Si in ce chip Moise a facut un lucru nou, facind o ase-

manare a sarpelui celui viu, tot asa si Domnul a facut un lucru nou
din Maria si S-a imbracat cu acesta. El nu §i-a adus trupul Sau din

cer, ci Duhul eel ceresc, Care a intrat (in firea) lui Adam. (Trupul) luat

(din Maria) s-a unit cu dumnezeirea, iar (dumnezeirea) a imbracat trup

omenesc, format din pintecele (fecioarei). Si dupa cum, pina in vremea
lui Moise, Domnul n-a poruncit sa se faca in lume un $arpe de arama,

(pe care privindu-1 cei muscati) de serpi, sa se vindece, tot a?a nu s-a

aratat in lume, pina la (venirea) Domnului, un trup nou, fara de pacat,

(izbavitor al omenirii din moarte). Pentru ca, dupa ce primul Adam a

calcat porunca, moartea a imparatit peste toti fiii acestuia. (Dar odata

cu intruparea Fiului lui Dumnezeu), a invins trupul eel mort pe sar-

pele eel viu. Acest lucru minunat este pentru iudei o pricina de smin-

teala, iar pentru neamuri o nebunie. Pentru ca (iata) ce spune Aposto-

lul : «Noi propovaduim pe Isus Hristos eel rastignit, (care) pentru iudei

este sminteala, iar pentru neamuri nebunie ; dar pentru noi cei care ne

mintuim (este) Hristosul lui Dumnezeu, puterea si intelepciunea lui

DumnezewK (I Cor. 1, 23, 24). Pentru ca in trupul eel omorit este via^a,

izbavirea si lumina. (Pentru ca) prin trup se apropie Domnul de moar-
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te si vorbe§te cu ea si ii porunceste sa scoata sufletele din iad §i sa I le

redea Lui.

10. Si iata, (auzind) acestea eel viclean si tulburindu-se, se duce

la slugile sale, aduna toate puterile, stringe zapisele si (venind la Dom-
nul) zice : «Iata, acestia au ascultat de cuvintul meu ; ace§ti oameni

n'i s-au inchinat noua». Dar Dumnezeu fiind judecator drept si de data

aceasta arata dreptatea Lui §i zice : (Intr-adevar), a ascultat de tine

Adam dar tu ai luat in stapinire toate inimile (urmasilor) lui. A ascul-

tat de tine omenirea, dar cu trupul Meu ce este aici ? Acesta este fara

pacat. Acel trup al primului Adam ft-a fost dator si pe drept de^ii za-

pis (impotriva lui). Despre Mine, insa, to^i marturisesc ca nu am pacat

si ca nu-ti datorez nimic. (Despre Mine) toti marturisesc ca sint Fiul

lui Dumnezeu. (Acest lucru) 1-a marturisit glasul care a venit din ce-

ruri, pe pamint, (zicind) : «Acesta este Fiul Meu Cel iubit ; de El sa

ascultati» (Matei 17, 5 ; 3, 16). (Acest lucru) il marturiseste loan : «Iata

mielul lui Dumnezeu, Care ridica pacatul lumii» (loan 1, 29). Il martu-

riseste Scriptura : «Acesta pdcat n-.a jacut, nici nu s-a ajlat intru El

viclesug (Isaia 4, 9). Si (Eu, Iisus) : «Iata, vine stapinitorul lumii aces-

teia si nu va afla nimic la Mine» (loan 14, 30). Dar tu insu^i, satan, dai

marturie despre Mine si zici : «Stiu cine esti (esti) Fiul lui Dumnezeu»

(Marcu 3, 11). Si iarasi : «Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene ? Ai venit

inainte de vreme sa ne chinuiesti ?» (Matei 8, 29).

Trei marturisesc despre Mine : (Dumnezeu Tatal) care sloboade

glas din ceruri, (oamenii) cei de pe pamint, si tu insu^i (satan). Deci,

Eu rascumpar trupul care ti-a fost vindut prin Adam eel dintii si nimi-

cesc zapisele tale. Pentru ca, Eu, fiind rastignit ?i coborindu-Ma la iad,

am platit datoriile lui. De aceea i^i poruncesc \ie iadule, intunericule,

tie moarte : «Scoate puterile cele rele umple-te de frica, lasa liber (nea-

mul) eel inchis al lui Adam.
11. Dar cind auzi ca in vremea aceea, Domnul a izbavit sufletele

din iad §i din intuneric si coborind la iad a facut un lucru minunat,
sa nu socoti ca aceste lucruri sint departe de sufletul tau.

(Intr-adevar), primind omul (sfaturile) celui viclean, moartea are

in stapinire sufletele (urmasilor) lui Adam si tine inchise gindurile su-

Jletului. De aceea, cind auzi (vorbindu-se) despre morminte sa nu te

gindesti numai la cele ce se vad, pentru ca si inima ta este o groapa si

un mormint. Pentru ca atunci cind incepatorul rauta^ii si ingerii lui se

cuibaresc in el, fac drumuri si carari pe care puterile lui satan (intra)

si se plimba in mintea si in cugetele tale, (care atunci) nu este (sufle-

tul tau), un iad, o groapa §i un mormint, iar tu nu e§ti mort pentru

Dumnezeu ? Acolo, in suflet, a ascuns satan argintul eel fara de pret

;
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acolo a semanat semintele amaraciunii, pe acesta 1-a dospit cu aluatul

eel vechi si 1-a facut izvor de apa murdara.

(Impartasindu-ne, deci, cu trupul lui Hristos), Domnul intra in su-

fletele celor care II cauta, intra in adincul iadului inimii si acolo po-

runceste inimii zicind : «Scoate afara sufletele cele inchise». El sfarma

pietrele cele grele, care zac deasupra sufletului, deschide mormintele

si elibereaza din temni^a cea intunecoasa sufletul, care este mort cu

adevarat.

12. (Sa presupunem) ca un om este legat cu lanturi de miini si de

picioare si vine cineva care ii dezleaga lan^urile §i-l lasa liber sa mear-

ga unde voieste ; la fel (dezleaga) Domnul si sufletul eel legat cu lan-

turile mortii, ii elibereaza mintea §i-i da drumul sa se odihneasca in

aerul eel dumnezeiesc.

Sau : un om a fost prins in viltoarea unui riu ; a fost dus la fund,

s-a innecat si zace mort in mijlocul unor fiare cumplite. Daca cineva,

nestiind sa innoate, vrea sa-1 salveze pe acesta, se inneaca si se pierde

si el impreuna cu acesta. Numad un inotator incercat poate sa se scu-

funde in apa si sa scoata pe eel inecat din mijlocul fiarelor. Apa in-

sasi, cind vede inotind pe eel incercat, care stie (ce sa faca), il ajuta pe

acesta, si-1 ridica spre paturile superioare. La fel este sufletul, cufun-

dat in abisul intunericului si in adincul mortii ; este inecat §i mort fa^a

de Dumnezeu, (zace) in mijlocul unor fiare cumplite.

§i cine (Altul) poate sa se coboare in acele camari §i adincuri ale

mortii si ale iadului (din inima), daca nu Acela care a facut trupul ? El

patrunde in ambele parti : in adincul iadului unde sufletul este timit

de catre moarte, impreuna cu cugetele lui — §i scoate pe Adam eel

mort din adincul eel intunecat.

Moartea insasi prin incercarea (la care a supus) pe acest om, ii

vine in ajutor, precum apa celui ce inota.

13. Ca ce lucru greu este pentru Dumnezeu sa ajunga pina la

moarte si pina in sinul eel adinc al inimii sj sa recheme (la via^a) pe

Adam eel mort ? Ca daca in lumea de acum, in care sint case si laca-

§uri, — in care, loeuiese oamenii — si (locuri) unde (vietuiesc) fiare,

lei, balauri si monstri otravitori ; iar soarele — care este o creatura,

intrind de pretutindeni (in ele) prin usi si prin ferestre, prin pesterile

leilor si prin gaurile serpilor, iese apoi (din ele) §i cu nimic nu se va-

tama, cu cit mai mult Dumnezeu, Stapinul tuturor lucrurilor intr§ in

salasuri, in casele si in sufletele oamenilor, unde s-a cuibarit moartea

si elibereaza de acolo pe Adam, (si intreg neamul sau) fara sa sufere

ceva de la moarte ?
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(La fel se intimpla si cu ploaia). Coborindu-se din cer, ploia ajunge

in locurile cele mai de jos ale pamintului, umeze§te §i invioreaza rada-

oinile cele uscate si produce acolo odrasla noua.

14. Se deosebe§te (omul) care duce lupta §i razboi cu satan care

are suflet zdrobit §i este (cople^it) de grija, de durere §i de lacrimi de

eel care traieste in apSsare.

Pentru ca, in doua situatii se pot afla oamenii. Unul staruie in ast-

fel de lucruri, iar Domul este alaturi de el in lupta si-1 pazeste. El II

cauta cu stamin^a §i bate la u§a sa I se deschida. Iar daca (un astfel

de) frate se pare bun in aceasta lupta, (aceasta se datore§te faptului ca)

este sustinut de har. (Altul), insa, nu are nici o temelie, nu are frica

de Dumnezeu, nu si-a zdrobit inima, nici nu-si stapine§te inima si ma-
dularele, pentru a nu umbla fara rinduiala. Neintrind in lupta, sufletul

sau este inca pierdut. Deci, se deosebe§te eel ce se afla in lupta si in

necaz de eel ce nu §tie ce este lupta. (La fel se intimpla cu) semintele.

Odata ce au fost aruncate in pamint, (ele trebuie) sa reziste la gheata,

la iarna si la raceala aerului ; dar, la vremea cuvenita, sint reinsufle-

tite §i odraslesc.

15. Poate ca satan spune inimii tale : «Iata cite rele ai facut

!

lata de cite nebunii s-a umplut sufletul tau ! Esti ingropat in pacate
§i nu mai potf sa te mintuie§ti !» Face aceasta pentru a te duce la dis-

perare, fiindca nu-i place pocainta (in lume) §i vorbe§te in orice clipa

sufietului, a§a cum vorbeste un om cu un (alt) om. Tu, insa, raspun-

de-i : Am marturia scrisa a Domnului ca nu vrea moartea pae&tosu-

lui, ci pocaindu-se, sa se intoarea de la calea rautatii §i sa fie viu.

Ca de aceea S-a coborit El (din ceruri) ca sa mintuiasca pe cei paca-

tosi, sa invieze si sa ridice pe cei mor^i, iar pe cei (ce se aflau intru

intuneric) sa-i lumineze. El, venind la noi, ne-a chemat sa devenim cu

adevarat fiii (S3i, sa mostenim) cetatea cea sfinta a pacii, viata care

nidodata nu se sfirseste si slava cea nestricacioasa. Se cuvine, deci, ca

noi s5 dam urmare acestui inceput bun : s5 staruim in saracie, in (gin-

dul ca sintem) strSini, pe pamint, in nevointe, in rugaciuni catre Dum-

nezeu, si sa batem la usa cu incredere. Trupul este aproape de suflet,

dar Domnul este §i mai aproape. (El poate) sa vina si sa deschida usile

cele inchise ale inimii si sa ne daruiasca boga^ia cea cereasca. El este

bun si iubitor de oameni, si nemincinoase sint fagaduintele Sale. Nu-

mai dac§ noi rabdam pin5 la sfir^it §i II caut5m pe El. SlavS indura-

rilor Tatalui si Fiului si Sfintului Duh. in veci. Amin.
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OMILIA A XII-A

Despre starea lui Adam : inainte de a calca el porunca lui Dumne-
zeu si dupa ce a pierdut chipul sau eel ceresc. Omilia confine (dease-

meni) si citeva dezbateri foarte folositoare.

1. Calcind porunca, Adam a pierdut in doua privin^e : in primul

rind ca a pierdut bunul eel curat §i frumos, (bunul eel mai de pre^) al

firii sale §i anume faptul (de a fi fost creat) dupa chipul §i asemanarea

lui Dumnezeu ; in al doilea rind, pierzind chipul, (a pierdut puterea)

in virtutea caruia, potrivit fagaduintei, ii era asigurata toata mosteni-

rea cereasca.

Sa presupunem ca o moneda, avind chipul imparatului, este falsi-

ficata. Atunci aurul isi pierde valoarea, iar chipul imparatului nu fo-

loseste (la nimic). Asa ceva a patit si Adam. Pentru ca lui i se prega-

tise o mare bogatie spre mostenire.

(Sa presupunem, deasemeni), ca exista o mare mo§ie cu multe ve-

nituri, cu vie plina de roade, cu ogoare fertile, cu turme, cu aur si

argint : asa era si vasul lui Adam inainte de calcarea poruncii, aseme-

nea unei mosii de (mare) pre^ Dar pentru ca a avut cugete rele, a pier-

dut (bunurile care-i veneau) de la Dumnezeu.

2. Nu zicem ca el a pierdut totul, ca a murit si a disparut. El a

murit fata de Dumnezeu, dar traieste dupa firea sa. lata, toata lumea
umbla si se ocupa cu diferite treburi ; dar Dumnezeu ii cunoaste min-

tea §i dorin^ele. De aceea, o priveste ?i o trece cu vederea, nu se apro-

pie de ea, pentru ea nu cugeta nimic bineplacut lui Dumnezeu. (In anu-

mite locuri) se intimpla sa fie hanuri, bordeluri, locuri unde se savir-

sesc lucruri rele si fara rinduiala. Oamenii cu frica lui Dumnezeu, tre-

cind prin preajma, nu se ingretoseaza, pentru ca vazindu-le, nu le vad
;

acestea sint pentru ei ca niste lucruri moarte. La fel (priveste) si Dum-
nezeu pe aceia care s-au departat de la cuvintul si porunca Lui : Va-
zindu-i, ii trece cu vederea si nu intra in comuniune cu ei, nici nu se

odihneste in cugetele lor.

3. Intrebare : Cum poate sa fie cineva sarac cu duhul, mai ales cind

simte ca s-a schimbat, a progresat si a ajuns la o cunoa?tere si o inte-

legere, pe care nu le avea mai inainte ?

Rdspuns : Cita vreme cineva nu dobindeste si nu progreseaza in-

tru acestea, nu este, ci numai socoteste despre sine, ca este sarac cu

duhul. Dar cind ajunge la o astfel de intelegere §i progres, harul insusi

il invata — pe acela care este drept si ales al lui Dumnezeu — sa fie

sarac cu duhul, sa nu se socoteasca pe sine ca este ceva, (sa socoteasca)

sufletul sau.fara de pret §i de nimic. Chiar si cind stie si are ceva, (sa
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se poarte) ca §i cind nu ar avea si nu ar sti nimic. Acest lucru (trebuie)

sa devina pentru mintea omeneasca intocmai ca un lucru firesc (ca o

a doua natura). Nu vezi cum Avraam, de§i era alesul (lui Dumnezeu)
zicea despre sine ca este pamint si cenuse ? (cf. Gen. 18, 27). Si David,

dupa ce a fost uns rege, cind avea pe Dumnezeu cu el, ce a zis ? «Vier-

me sint si nu om, batjocura aamenilor si defaimarea popoarelor» (Ps.

21, 7).

4. Deci, cei care voiesc sa fie impreuna-mostenitori cu acestia si

impreuna-cetateni ai cetatii celei cere§ti, §i sa fie preaslaviti impreuna

cu ei, sint datori sa fie smeritl, sa nu socoteasca despre ei ca sint ceva,

ci sa aiba inima zdrobita. Chiar daca harul lucreaza in cre§tini in chip

diferit si (chiar daca) sint diferite madularele (Bisericii), totusi, (cres-

tinii) toti aparftn aceleiasi cetati, au acelasi duh, vorbesc aceea§i limba,

se cunosc unii pe altii. Ca dupa cum intr-un trup sint multe madula-
re, dar unul este sufletul care le pune pe toate in miscare, tot asa unul

este Duhul, care lucreaza in toti, in chip diferit, (incit toti crestinii)

apartin aceleiasi cetati si (merg) pe aceeasi cale.

Toti drep^ii au mers pe drumul eel strimt si plin de incercari, au

lost prigoniti, au fost pusi la cazne, au fost ocariti, (s-au imbracat) in

piei de capra, au trait in pesteri si in crapaturile pamintului (cf. Evr.

11, 37—38). Tot asa sj Apostolii «Pin& in ceasul de acum», spune (Apos-

tolul Pavel), «flaminzim, inset&m, sintem goi, ocariti si pribegim» (I Cor.

4, 11). Unora dintre ei li s-a taiat capul ; alt^i au fost rastignift, iar altii,

in diferite feluri au suferit. Dar Stapinul lor si al Profefilor si al Aposto-
lilor, cum a vie^uit ? Nu ca si cind ar fi uitat de slava Sa divina ? El S-a

facut pilda noua prin faptul ca a fost ocarit, ca a purtat coroana de spini

pe cap, ca a fost scuipat, ca a fost palmuit si rastignit.

5. Iar daca Dumnezeu asa a vietuit pe pamint, se cuvine ca tu sa-L

urmezi. Asa au vie^uit si Apostolii si Profetii.

Noi, daca vrem sa fim ziditi pe temelia Domnului si a Apostoli-

lor, datori sintem sa-i urmara pe ei. Pentru ca zice Apostolul (Pavel),

in Duhul Sfint : «Fiti imitatorii mei, precum si eu sint al lui Hristos»

(I Cor. 4, 16). Iar daca tu iubesti slava de la oameni, daca vrei sa $
se ploconeasca (oamenii) si daca cauti odihna, atunci te-ai abatut de
la calea (lui Hristos).

Tu trebuie sa te rastignesti impreuna cu Hristos, Cel ce e rastig-

nit, sa patimesti impreuna cu Cel ce a patimit, pentru ca astfel sa fii

preaslavit impreuna cu Cel ce S-a preaslavit.

Este necesar ca mireasa sa sufere impreuna cu mirele pentru ca

astfel sa devina partasa si impreuna-mostenitoare cu Hristos.
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Este cu neputin^a sa intre cineva in cetatea sfinftlor, sa se odih-

neasca §i sa domneasca in veci, la nesfirsit, cu imparatul, evitind sufe-

rinfele, calea cea strimta, asprS si cu multe incercari.

6. tntrebare : De vreme ce Adam a pierdut chipul sau eel propriu

si ceresc, a mai fost partas la chipul eel ceresc si a mai avut pe Duhul

Sfint ?

R&spuns : Atita timp cit Cuvintul lui Dumnezeu era cu el, le avea

pe toate. Pentru ca Cuvintul insusi era pentru el mo§tenire, imbraca-

minte, slava care il acoperea si inva^atura.

El i-a dat (lui Adam) puterea sa dea nume la toate : pe acesta 1-a

numit cer, pe acesta soare, pe aceasta luna pe acesta pamint, pe aceasta

pasare, pe acesta animal si pe acesta copac. Dupa cum a fost inva^at,

asa le-a numit.

7. tntrebare .- (Nu cumva) a avut el si o simftre si o comuniune
a Duhului ?

Raspuns : Cuvintul insusi fiind cu el, pe toate le avea : (avea) cu-

noastere, mostenire si invatatura. Ce spune loan despre Cuvint ? «La

inceput era CuvlntuU (loan 1, 1). Vezi ca Cuvintul era totul ? (Cuvin-

tul) era slava care (acoperea pe Adam) in afara. Dar sa nu ne scandali-

zam, cind se spune ca «erau goi» (Gen. 3, 23) pentru ca nu-si vedeau

goliciunea lor. Abia dupa ce au calcat porunca, au vazut ca sint goi si

s-au rusinat.

8. tntrebare : Deci, inainte de calcarea poruncii, (oamenii) erau

imbracati in loc de vesmint, cu slava lui Dumnezeu ?

R8.spv.ns : Dupa cum Duhul a lucrat prin profeft, i-a inva^at, s-a

aflat inlauntrul lor si s-a aratat in afara lor, la fel, Duhul, atunci cind

a voit, a fost cu Adam, 1-a invatat si i-a spus : «Fa asa, spune asa».

Caci Cuvintul era totul pentru (Adam) si cit timp a staruit in porunca

(Lui), a fost prieten cu Dumnezeu. Ce este de mirare, ca intru acestea

fiind, (Adam) a calcat porunca ? §i cei care s-au umplut de Duhul Sfint

au gindurile lor firesti si voint§ (libera) ca sa consimta (cu ele). La fel

si acesta : desi era cu Dumnezeu in paradis, cu voia sa a calcat porunca
si a ascultat de eel viclean. (Subliniem), insa, ca si dupa calcarea po-

runcii a avut cunostinta.

9. tntrebare : Cel fel (de cunostin^a) ?

R&spuns : Cind este prins un tilhar (si dus) la tribunal, judecato-

rul, incepind a-1 judeca, il intreaba : «Atunci cind ai savirsit (aceste)

rele, n-ai stiut ca vei fi prins si ucis ?» El nu indrazneste sa spuna ca

n-a stiut
; pentru ca stie si fiind pedepsit, de toate isi aminteste si pe

toate le marturiseste.
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Iar eel ce desfrineaza nu stie ca face rau ? Si eel ce fura nu stie ea

pacatuieste ? Deasemeni, lasind la o parte Scripturile oamenii nu stiu,

din cugetarea lor fireasca, ca exista Dumnezeu ? Ei nu vor putea sa spu-

na in ziua aceea (a judecatii) : «N-am stiut ca exista Dumnezeu». Pentru

ca tunetele si fulgerele venite din cer (le spun) : «Sa §ti^i ca exista

Dumnezeu, care conduce lumea». Dar ce strigau demonii ? «Tu esti

Fiul lui Dumnezeu. De ce ai venit sa ne chinuie§ti inainte de vreme ?»

(Matei 8, 29). Si in marturisirile (lor demonii) zic : «Tu ma arzi, tu ma
arzi'- : (Primii oameni) n-aveau idee de pomul cunostintei binelui si

raului
; (insa) calcarea poruncii de catre Adam, le-a dat (aceasta) cu-

nostin^a.

10. Si pentru ca fiecare intreaba : In ce stare era si ce a facut Adam,
care a primit cunostinta binelui si a raului. Sa ascultam ce spun Scrip-

turile. (Ele spun) ca era in cinste si intru curate, dar caleind po-

runca, a fost scos din paradis si Dumnezeu S-a miniat pe el. Atunci

cunoaste el pe cele bune ale lui (Dumnezeu) si dindu-si seama de raul

(facut) se fereste sa nu mai greseasca ca sa nu cada in osinda mortii.

Cunoastem (din aceleasi Scripturi) ca toate creaturile lui Dumne-
zeu de el sint conduse. (Este firesc acest lucru), pentru ca El a facut

cerul, pamintul, animalele, tiritoarele, fiarele pe care le vedem si al

caror numar nu-1 stim. Nimeni dintre oameni nu cunoaste acest lucru,

afara numai de Dumnezeu, care este in toate, chiar si in puii din pin-

teeele animalelor. El cunoaste chiar sj pe cele de sub pamint si pe cele

de deasupra cerurilor.

11. Lasind, deci, pe cele (paminte§ti) mai mult sa cautam, ca niste

iscusiti neguptori, sa dobindim mostenirea cea cereasca si pe cele de
folos sufletelor noastre ; sa invatam a dobindi bunurile care ramin (tot-

deauna) la noi.

Daca tu, om fiind, incepi sa cercetezi gindul lui Dumnezeu si sa

zici . «Am aflat si am inteles (tainele lui Dumnezeu)
; pui mintea (ta)

cea omeneasca, mai presus de gindul lui Dumnezeu, (obiectul cerceta-

rii tale). Si amarnic te ratacesti. Pentru ca, cu cit vrei, cu mintea ta,

sa cercetezi si sa patrunzi (tainele lui Dumnezeu) pe atit intri intr-un

adinc (de nepatruns) si nu in^elegi (nimic). Chiar si intrebarile care

iti vin (in minte referitor la) ce se intimpla zilnic cu tine si cum sint

cle necuprins si fara raspuns.

(Raspunsul lor este in Scripturi. El trebuie) primit cu bucurie si

cu credin^a. (Te intreb) : Ai putut sa-ti cunosti sufletul, de cind te-ai

nascut si pina acum ? (Daca da), atunci spune-mi ce ginduri ^i-au in-

coltit in minte, de dimineata pina seara ! Spune-mi gindurile tale din

cureul a trei zile. Desigur, nu po^i acest lucru. Iar daca gindurile sufle-

:o - Sfintu! Mncarie



146 SFINTUL MACABIE EGIPTEANUL

tului tau nu le po^i cuprinde, cum vei putea cuprinde cugetele si gin-

direa lui Dumnezeu ?

12. Dar tu, oricita piine ift trebuie, maninca ; apoi, lasind tot pa-

mintul, du-te la tarmul riului si oricita apa i$i trebuie, bea, dar sa nu

cercetezi de unde vine (riul) si cum curge ! Sirguieste-te a-ti vindeca

piciorul tau (eel bolnav, pentru a merge bine) si neputin^a ochiului tau

ca sa vezi lumina soarelui. Sa nu cercetezi cita lumina are soarele si

in ce zodie rasare. Ceea ce \i se da spre folosinta, primeste !

(Pentru a vedea faptele minunate ale lui Dumnezeu) nu este ne-

voie sa te urci pe mun^i si sa afli citi asini si cite salbaticiuni pasc

acolo. Priveste pruncul ! Se apropie de sinul mamei, suge si se hra-

neste. Nu stie sa cerceteze radacina sau izvorul, de unde vine acesta.

El suge laptele si goleste tot sinul, insa dupa aceea sinul iarasi se um-
ple. Acest lucru nu-1 cunoaste nici pruncul, nici mama lui, des.i laptele

vine din toate madularele ei.

Daca II cauft pe Domnul in adincuri, acolo II afli pe El facind

semne (minunate). Daca ll cauft in groapa, acolo II afli pe El in mij-

locuJ celor doi lei, pazind pe dreptul Daniel. Dac§ ll cautf pe El in foe,

acolo ll afli, ajutind pe robii Sai. Daca ll eaufl pe El in munte, acolo

11 afli impreuna cu Moise §i Ilie. Deei, pretutindeni este : sub pamint,

deasupra cerurilor §i in noi.

La fel §i sufletul, aproape de tine este, inauntru si in afara ta este.

Pentru ca unde voiesti, acolo este mintea ta : in tari indepartate, la ra-

sarit. la apus, sau in cer.

13. Sa cautam, deci, in primul rind, sa avem in noi semnul §i pe-

cetea Domnului. Pentru ca in vremea judecatii, atunci cind se va face

separarea (oameniler de catre) Dumnezeu, cind toate neamurile pamin-
tului, (provenite din spi^a) lui Adam, se vor aduna, iar pastorul va ene-

ma turma sa, (atunci toti) citi vor avea semnul, vor cunoaste pe pas-

torul lor, iar pastorul va cunoaste pe cei care au pecetea Sa si ii va
aduna dintre toate neamurile. Acestia vor auzi glasul Lui si ll vor

urma pe El. Lumea va fi impar^ita in douS (turme) : o turma intune-

cata va merge in focul eel vesnic si alta luminoasa va merge catre odih-

na cea cereasca. Pentru ca (lucrul) pe care-1 avem acum in suflete,

(atunci) se va descoperi, va lumina si va imbraca intru slava trupurile

(noastre).

14. Dupa cum in timpul lunii Aprilie, radacinile ingropate in pa-

mind odraslesc si dau la iveala frunze, flori ^i fructe — si se fac vadite

atit radacinile cele bune, cit si cele care dau spini — asa (va fi) §i in

ziua aceea : faptele pe care le-a savirsrt fiecare cu trupul sau se vor
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vadi si se vor arata atit cele bune cit si cele rele. Atunci va avea loc

judecata §i deplina rasplatire.

Pe linga hrana aceasta cea vazuta, exista o alta hrana (nevazuta).

Atunci cind Moise s-a suit pe munte, a postit 40 de zile. S-a suit om
§i s-a coborit purtator de Dumnezeu. lata, luam seama la noi : daca

trupul nu este susftnut cu hranS, in purine zile se prapadeste. Acesta,

insa, 40 de zile postind ,s-a coborit mai puternic decit toti. (S-a intim-

plat aceasta), pentru ca trupul sau a fost hranit de Dumnezeu : (nu cu

hrana cea vazuta, ci cu alta hrana), cu o hranS cereasca. AceastS hrana

a fost Cuvintul lui Dumnezeu. (Din cauza ei) chipul sau era (plin) de

slava. Faptul care s-a intimplat atunci era o preinchipuire (a lucruri-

lor viitoare) ; slava aceea strMuce§te acum, inlauntru, in inimile cres-

tinilor (iar la inviere va acoperi trupurile lor). Pentru ca, la inviere,

trupurile inviate, cu o alta imbracSminte, (cu o imbrScaminte dumne-
zeiasca) vor fi acoperite, si cu o hrana cereasca se vor hrSni.

15. Intrebare : Ce inseamna cuvintele : «Femeia s5 nu se roage

cu capul descoperit» ? (I Cor. 11, 5).

R&spuns : Pe vremea Apostolilor, femeile aveau, in loc de basma,

pletele despletite. De aceea a venit Domnul si Apostolil in lume ca s-o

invete modestia.

Femeia a devenit simbol al Bisericii.

Si dupa cum acelea, in vremea aceea, purtau in loc de basma ple-

tele despletite, la fel si Biserica imbraca si infasoara pe fiii ei cu ves-

minte divine si slavite.

Israelul eel de demult al Bisericii o adunare era, iar aceasta era

adumbrita de Duhul ; in loc de strSlucire (Israelitii) erau imbracati in

Duhul, desi nu (totdeauna) ei L-au urmat.

Cu cuvintul Biserica se desemneaza atit (un grup de) mai multe su-

flete, cit si un singur suflet. Pentru ca sufletul, adunindu-si gindurile

devine Biserica a lui Dumnezeu. Zicind ca sufletul a venit in eomuniu-
ne §i s-a amestecat cu mirele, eel ceresc, intelegem atit pe sufletele

cele multe cit si pe fiecare suflet in parte. Pentru ca, profetul vorbind
despre Ierusalim : «Te-am aflat pustiu $i gol §i te-am fmbracaf» §i ce-

lelalte, (Iez. 16, 6) ca despre o persoana a vorbit.

16. Intrebare : Ce inseamna (cuvintele) pe care Marta le-a spus
Domnului, referitor la Maria : «Eu cu multe m& nevoiesc, iar ea §ade
linga Tine» (Luca 10, 40).

Raspuns : Ceea ce Maria ar fi trebuit sa raspunda Martei, (acel

lucru), luindu-i-o inainte, i-a raspuns Domnul : (i-a raspuns) ca ea,

(Maria), pe toate lasindu-le, s-a asezat la picioarele Sale si a laudat pe
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Dumnezeu toata ziua. Si ce recompense a primit pentru iubirea ei ! Dar

pentru ca cuvintul lui Dumnezeu sa-ti fie $i mai clar, asculta ! Daca

iube§te 'tiinevai pe Iisus, li asculta cu luare aminte cuvintul ; si nu

numai li asculta cuvintul, ci II si iube§te. Si raminind in iubire, Dumne-
zeu se si ginde§te sa rasplateasca acel suflet pentru iubirea lui, desi

omul nu stie ce-i va da Dumnezeu si (prin urmare) ce va primi. Mariei,

care ll iubea si statea la picioarele Lui, nu i-a dat ceva obisnuit, ci (i-a

dat) o putere ascunsa, din insasi fiin^a Lui. Pentru ca cuvintele insesi

pe care Dumnezeu le graia 5n liniste Mariei erau un anumit duh si

(con^ineau) o anumita putere. Aceste cuvinte patrunzind in inima, (pre-

cum) sufletul in suflet si duhul in duh, de putere dumnezeiasca s-a um-
plut inima ei. (Patrunzind in inima), acea putere, in mod firesc, ra-

mine acolo si devine un bun care nu se ia. De aceea, Domnul stiind ce

i-a dat, (Mariei), a zis (Martei) : «Maria, partea cea bund §i-a ales» (Luca

10, 42). Mai pe urma, insa cele ce facuse cu placere Marta, slujind (pe

Domnul), i-au adus si ei acel dar.

17. Ce este de mirare, daca cei ce s-au apropiat si s-au alipit cu

trupul de Domnul au primit acea putere ? (Sa ne amintim ca §i atunci)

cind Apostolii vesteau cuvintul (Evangheliei) s-a pogorit Duhul Sfint

peste cei ce credeau. Corneliu a primit putere de la cuvintul pe care

1-a auzit. Cu cit mai mult atunci cind Domnul a vorbit fie Martei, fie

lui Zaheu, fie femeii celei pacatoase — care despletindu-si parul, ster-

gea cu el picioarele Lui — fie samarinencii, fie tilharului, cuvintul Sau
a devenit putere si Duhul Sfint S-a amestecat cu sufletele lor. Si in

vremea noastra, cei ce iubesc pe Dumnezeu, cei ce parasesc totul si

staruiesc in rugaciune, afla in ascuns (lucrurile) pe care nu le sjtiu.

Adevarul insusi li se arata si invap, potrivit cu dorin^a lor, (Pentru

ca Mintuitorul a zis) : «Eu sint Adevarul» (loan 14, 6).

Inainte de inviere, stind in preajma Domnului, Apostolii au vazut

semne mari (si minunate ; au vazut) cum erau curatiti leprosii si cum
erau inviati mortii. Nu stiau, insa, cum puterea cea divina petrece §i

slujeste in inima lor si ca ei trebuiau sa renasca duhovnice§te, sa se

uneasca cu Duhul eel ceresc §i sa devina o zidire noua. Ei iubeau pe

Domnul pentru semnele pe care le facea ; de aceea, Domnul le-a zis :

De ce va minunati de (aceste) semne ? Eu va (voi) da o moistenire (mult

mai mare), asa cum nu este in toata lumea.

18. Pina in momentul cind a inviat din mor^i si a ridicat trupul

Sau, pentru noi, mai presus de ceruri, ucenicii erau uimi^i de cuvinte-

le Lui. Atunci insa, Duhul (Sfint), Mingiietorul, a intrat §i S-a ameste-

cat cu sufletele lor si Adevarul insusi S-a descoperit sufletelor credin-

cioase.
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Omul eel ceresc a venit in comuniune cu omul tau (eel pamintesc).

Toti aceia care slujesc pe Dumnezeu cu osirdie si implinesc totul

din zel, credinta si iubire fa^a de El, ajung la cunoasterea adevarului.

Pentru ea Domnul se arata sufletelor lor si-i invata purtarea Duhului

Sfint.

Slava si inchinaeiune Tatalui si Fiului si Sfintului Dun, in veci.

Amin.

OMILIA A XIII-A

Ce rod pretinde Dumnezeu de la crestini ?

Dumnezeu a creat pe toate cele ce se vad si le-a dat oamenilor

spre odihna si desfatare. (Le-a mai dat) acestora si legea dreptatii. Insa

de la venirea lui Hristos, Dumnezeu cere (de la oameni) alt fruct si

alta dreptate. (Si anume) : cura^ia inimii, constiinta buna, cuvinte fo-

lositoare, ginduri curate si bune, (intr-un cuvint) toate realizarile sfin-

tilor. Pentru ca zice Domnul : «De nu va prisosi dreptatea voastra mai

mult decit a cartumrilor si a fariseilor, nu veti putea intra in impara-

iia cerurilor. In lege s-a scris : Sa nu savirsesti adulters, Eu, insa, va

spun voua : nici sa nu pojtesti (femeia aproapelui tau), nici sa te minii

{pe elj» (Matei 5, 20 s.u.).

Deci, se cuvine ca acela care vrea sa fie prieten al lui Dumnezeu
sa se fereasca de intinaciunea pacatului si de focul eel vesnic, care este

in noi. Acest fapt ne face vrednici de imparatia (lui Dumnezeu).

Slava indurarii §i bunei voiri aratata (catre noi) a Tatalui si a

Fiului si a Sfintului Duh. Amin.

OMILIA A XrV-A

Cei care-si indreapta cugetele si mintea catre Dumnezeu fac acest

lucru ir. speran^a de a li se lumina ochii inimii. La rindul Sau, Dumne-
zeu, pe unii ca acestia (care-§i due viata) in cea mai mare sfintenie si

curatie, ii invredniceste de (descoperirea) tainelor Sale si le transmite

din harul Sau. (In continuare se arata) ce trebuie sa facem daca vrem
sa obtinem bunurile ceresti. (Apoi), Apostolii si Profetii sint asemanati

cu razele soarelui, care intra pe fereastra. (In sfirsit, in omilie se arata

care este domeniul lui satan si care este (domeniul) ingerilor, (con-

chizindu-se) ca amindoua sint neperceptibile si nevazute.

1. Toate lucrurile cele vazute, savir§ite in aceasta lume, se fac cu

speran^a impartasrii de (rezultatul) ostenelilor. Daca cineva nu se bu-

cura din plin de ^ezi'ltatul) ostenelilor sale (munca) nu-i este de nici

un iolos. Agricultorul seamana cu speran^a (obtinerii) roadelor ; din
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cauza acestei nadejdi sufera osteneli. (Caci) zice (apostolul) : «Cel ce

ard, ar& cu nadejdea (c& va otyine roade)» (I Cor. 9, 10) ; iar eel ce-si

ia sotie (face acest lucru) cu speranfa ca va avea mostenitor. Negu^a-

torul apuca drumul marii si este gata sa moara pentru cistig. La fel

(se intimpla) cu acela care se preocupa de imparafta cerurilor, cu spe-

ran^a de a i se lumina ochii inimii : se leapada de lucrurile lumesti si

staruind in rugaciuni §i cereri, asteaptS ca Domnul sa vina, sa i se

arate si s3-l cure^e de pacatul care locuieste intru el.

2. (Unul ca acesta), insa, nu are incredere in ostenelile si in pur-

tarea sa, pina cind dobindeste cele sperate ^i pina cind vine Domnul
9i locuie§te in el, in toata simtirea §i lucrarea Duhului. Dar cind gusta

din bunatatea Domnului si se desfata de roadele Duhului, cind valul

intunericului se ridica $i i se arata lumina lui Hristos, atunci, incre-

dintat fiind ca are cu el pe Domnul, (se bucura) cu bucurie mare, dupa

cum negutatorul se bucura atunci cind cistiga. (Pina atunci), insa, are

de dus lupta §i (este incercat de) teama de tilhari si de duhurile rauta-

tii ;
(trebuie sa ia aminte) ca nu cumva trindavindu-se sa piarda (rodul)

ostenelii, pina cind se va invrednici de impara^ia cerurilor, de Ierusa-

limul eel de sus.

3. Sa rugam, deci, si noi pe Dumnezeu sa ne dezbrace de omul
eel vechi si sa ne imbrace in Hristosul eel ceresc, inca de acum, pentru

ca, umplindu-ne de bucurie si povatui^i fiind de El, sa petrecem in li-

niste deplina. Domnul, pe cind voia sa ne inspire gustul imparatiei

(Sale), a zis : «Fara Mine nu puteti sa faceti nimic» (loan 15, 5). Dar El

§i prin Apostoli a ?tiut sa lumineze pe mul^i. Aceistia fiind creaturi, ii

educau (pe oameni) ca pe ni§te confrati-

A deveni frate si fiu al lui Hristos, a se indrepta inima si cugetele

catre Dumnezeu, inseamna a face ceva deosebit in comparable cu ceilal^i

oameni. Atunci Dumnezeu ne pune in inima, in taina, viata §i ajutorul

(Sau) si i se ofera inimii cu incredere. Pentru ca atunci cind (omul) con-

sacra lui Dumnezeu pe cele ascunse, adica mintea si cugetele, cind nu se

preocupa, nici nu gindeste la altceva, ci (doar catre Dumnezeu) se si-

leste, atunci Domnul il invrednice§te de (descoperirea) tainelor, intru

sfin^enie si curate mare si ii da lui hrana cereasca si bautura duhov-

niceasca.

4. Dupa cum un om, avind avere multa, robi si fii, alta hranS da

robilor si alta da fiilor sai, nascuti din el
;
pentru ca fiii mostenesc pe

tatal lor, stau la masa cu el §i sint asemenea lui ; la fel si Hristos, Sta-

pinul eel adevarat — care pe toti i-a creat si hraneste (atit pe cei buni

cit) si pe cei rai si nemultumitori — pe fiii Sai, pe care i-a nascut din

El, carora le-a transmis harul Sau, in care Domnul a luat chip, ii face
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partasi la odihna, hrana si bautura Sa, deosebit de ceilatyi oameni. (Mai

mult decit atit), pe Sine insusi se da (spre a fi mincat) de cei care tra-

iesc in armonie cu (El), Tatal lor, precum zice Domnul : «Cel ce maninca

trupul Meu si bea singele Meu, intra Mine ramine si Eu intru El si moar-

te nu va vedean (loan 6. 54). Pentru ca aceia care au mostenirea cea ade-

varata, sint ca ni§te fii nascuti din Tatal eel ceresc si petrec in casa Ta-

talui (lor), precum zice Domnul : «Robul nu ramine in casa in veac, pe

cind Fiul ramine in veac» (loan 8, 35).

5. Deci, daca §i noi voim a ne naste din Tatal eel ceresc, se cuvine

sa facem ceva mai mult decit ceilalti oameni
;
(sa aratam) sirguin^a, lupta,

zel, iubire, buna purtare, credin^a si frica (de Dumnezeu) ; ca unii care

voim sa dobindim ni§te bunuri atit de mari si sa mostenim pe Dumne-
zeu. «Pentru ca Domnul este partea mea de mostenire si a paharului

meu» (Ps. 15, 5).

In acest caz, vazind Domnul bunavointa sj rabdarea noastra, Se

milostivesjte de noi. (Prin trimi^ii Sai) ne curata cu cuvintul eel ce-

resc
; cugetele noastre cele pervertite si moarte (in pacat) le ridica si

le inviaza prin buna purtare si inva^atura acestora.

O creatura hraneste si da viata altei creaturi.

Precum norii, ploaia si soarele, creaturi fiind, dau via^a boabelor

de griu si de orz
;
precum lumina patrunde prin fereasta, iar soarele

isi sloboze?te razele peste tot pamintul, la fel erau si profe^ii. Ei, insa,

erau luminatori doar ai casei lui Israel
;
pe cind Apostolii erau astri

care-si trimiteau razele in toate partile lumii.

6. (Dupa cum in lume) este (un loc), pamintul, pe care loeuiese

patrupedele §i un loc, aerul, in care umbla si traiesc pasarile ; iar daca

acestea vor sa stea si sa umble pe pamint, vinatorii le prind ; si un loc

a] pestilor, apa marii ; si fiecare (vietuitoare) isi are locuin$a, hrana,

locuinta, in locul unde s-a nascut : pe pamint, in apa, (sau in aer) ; la

fel este un loc si o patrie a lui satan, unde vietuiesc, umbla si se odih-

nesc puterile intunericului si duhuriie rautatii. Exista, insa, §i un loc

luminos al Dumnezeirii, unde umbla si se odihnesc ostirile ingerilor

si duhuriie sfintilor. Dar nici locul eel intunecat (al lui satan) nu poate

i"i vazut cu ochii acestui trup, nici experiat {prin sim^uri) ; nici locul eel

luminos al Dumnezeirii nu poate fi vazut cu ochii trupesti, nici expe-

riat (prin sim^uri). Celor duhovnicesti, insa, prin mijlocirea ochiului

inimii, se arata atit locul satanic al intunericului, cit si eel luminos al

Dumnezeirii.

7. Potrivit invataturii celor din afara (Bisericii), exista munti de
foe si in acel foe exista animale asemanatoare cu oile. Pentru a le

prinde, vinatorii fac ro^i de fier, atirna de ele undine §i le arunca in
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foe, pentru ca ele au focul drept bautura, odihna, cre§tere, loc de via-

ta sj toate celelalte. Daca le introduce cineva in alt mediu, pier ; daca

imbracamintea lor se murdare§te, nu se spala in apa, ci in foe, iar

aceasta se face mai curata si mai alba. Asemenea (acelor vietati) sint

erestinii. Ei au acel foe eeresc drept mincare si (loc de) odihna ; acel

(foe) ii curat^te, ii spala si le sfin^e^te inima ; acel foe ii face sa creas-

ca ; acel foe este pentru ei aer §i via^a. Daca ies din el, sint ucisi de

duhurile cele viclene. Pentru ca, dupa cum acele animale scoase din

loc, mor ; dupa cum (mor) pestii (scosi) din apa ; dupa cum patrupe-

dele aruncate in mare se ineaea ; dupa cum pasarile care se lasa pe

pamint sint prinse de vinatori, la fel §i sufletul, care nu ramine in lo-

cul acela, se inabuse si piere ; este prins de puterile dusmane §i nimi-

cit daca nu are acel foe divin drept mincare si bautura, imbracaminte,

curatie a inimii si sfint,enie a sufletului. Cit despre noi, sa cautam cu

sirguin^a §i (sa aflam) daca am fost semanati in locul acela eel nevazut

si daca am fost sadi^i in via cea cereasca. Slava indurarilor Sale. Amin.

OMILIA A XV-A

Aceasta omilie invata amanuntit cum trebuie sa se poarte sufletul

fa^a de mirele sau, Iisus Hristos, Mintuitorul lumii, (cum trebuie sa

traiasca) in sfintenie, neintinare si curatie. Cuprinde apoi unele ches-

tiuni pline de multa invatatura, cum este (aceea) daca la inviere toate

madularele vor invia. (In sfirsit, cuprinde) multe altele : despre rau,

despre har, despre libertatea vointei si despre vrednicia neamului ome-
nesc.

1. Sa ne inchipuim ca un barbat foarte bogat, un imparat plin de

slava, indrage§te o femeie saraca, ce nu are (alta avere) decit numai
trupul ei si o ia de so^ie. Aceasta arata toata cinstea si iubirea fata de

barbatul ei. Si iata ca acea femeie saraca si lipsita de toate, devine

stapina peste intreaga avere a barbatului ei. Dar daca savirse§te ceva
ce nu trebuie si se poarta cum nu trebuie in casa barbatului ei, atunci,

cu necinste $i cu ocara este data afara
;

(iesjnd), ea isi pune amindoua
miinile pe cap, precum se spune in legea lui Moise despre femeia cea

nesupusa, care nu folose§te barbatului ei. Atunci, dispretuita fiind pen-

tru nesocotin^a ei si gindindu-se ce boga^ie a pierdut si din ce marire
a cazut, o cuprinde o adinca intristare si tulburare.

2. La fel este §i cu sufletul, pe care Hristos, Mirele eel eeresc si-1

logodeste cu mireasa — in vederea comuniunii tainice §i divine cu El

— (sufletul care) gusta din bogatia cea cereasca. Se cuvine (ca acesta)

sa a rate multa sirguinta pentru a se face placut mirelui sau Hristos
,
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sa indeplineasca cum trebuie slujba Jncredin^ata lui de Duhul, sa placa

intru toate lui Dumnezeu, sa nu-L intristeze cu nimic pe Duhul, sa arate

cumintenia si iubirea cuvenita catre El, sa se poarte bine in casa 1m-

paratului ceresc, potrivit harului care i s-a dat. (In cazul ca se poarta

asa), iata ca un astfel de suflet devine stapin peste toate bunurile Dom-
nului, iar slava Dumnezeirii imbraca trupul Sau. Daca, (din contra),

gieseste cu ceva, daca in slujba (incredintata lui) savirseste ceva ce nu

trebuie, daca face cele ce nu plac (Mirelui), nu asculta de voia Lui, nici

nu colaboreaza cu harul Duhului, care se afla in el, atunci este dezbracat

de cinste si (este imbracat) cu ocara, este indepartat de la (izvorul) vietii,

ca unul care s-a facut nevrednic de acesta si de comuniunea cu Impara-

tul eel ceresc. Atunci, intristarea si durerea incearca pe toti sfintii si pe

puterile cele rationale pentru acest suflet : ingerii, puterile, apostolii,

profetii si martirii pling pentru el.

3. $i dupa cum — asa cum zice Domnul — «bucurie se face in

cer pentru un pdedtos care se pocdieste» (Luca 15, 7), tot asa intristare

multa si plingere se face in cer pentru un suflet care cade de la viata

cea vesnica ; dupa cum, atunci cind pe pamint moare un om de seama,

este dus la groapa de catre fra^ii, rudele, prietenii si cunoscutii sai cu

cintece (funebre), cu plinset si tinguire, tot asa, pentru sufletul acela

(care se pierde) pling si se tinguiesc toti sfin^ii. La aceasta se refera

undeva Scriptura, cind zice : «A cdzut bradul, intristati-vd cedni» (Zah.

11, 2). Atita timp cit Israel parea ca place Stapinului — de§i ni-

ciodata n-a placut pe cit ar fi trebuit — un nor il adumbrea, un stilp

de foe ii lumina calea, marea s-a vazut despicindu-se inaintea lui si

apa limpede a izvorit (pentru el) din piatra. Dar cind mintea si voia

lor s-a abatut de la Dumnezeu, atunci ei au fost lasa^i in seama serpi-

lor si a dusmanilor lor, care i-au dus in robii cumplite si i-au supus

la incercari amare. Acelasi lucru se intimpla si cu sufletele noastre si

acest lucru este aratat, in chip tainic, la profetul Ieremia. (Vorbind)

despre un astfel de suflet, (prezentat) in chipul Ierusalimului, Duhul
zice • «Te-am gdsit gol si pustiu, cu apa te-am spdlat de necuratia ta

ca haind te-am imbracat, brdtdri am pus la miinile tale si te-ai facut

vestit intre toate neamurile. Fdind de griu, untdelemn si miere ai min-

cat, dar in cele din urmd ai uitat de binefacerile Mele, te-ai dus dupa

amantii tai si te-ai tdvdlit in rusine» (Iez. 16, 6).

4. Asa cearta Duhul pe sufletul (acela) care, prin har a cunoscut pe

Dumnezeu, (pe acel suflet) care a fost cura^it de pacatele sale de mai
inainte, a fost impodobit cu podoabele Duhului, s-a impartasit de hrana
voint-a si dragostea cuvenita fata de Hristos, Mirele eel ceresc. (Un

astfel de suflet) este indepartat si despuiat de via^a de care cindva se
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facuse partas. Pentru ca satan poate sa se ridice, sa se razboiasca si sa

doboare si pe cei ce au ajuns la un inalt grad (de desavirsire), pe cei

care au cunoscut pe Dumnezeu in har §i putere. Se cuvine, deci, sa ne

luptam si sa ne pazim (de uneltirile celui viclean) si cu toata in^elep-

ciunea si frica «sd lucrdm mintuirea noastr&» (Filip. 2, 12), precum
s-a scris. (Voi to^i), citi v-ati facut partasi ai Duhului lui Hristos, sa

nu va aratati dispretuitori (fat£ de El) in nici un lucru, fie mic, fie

mare, si sa nu insultati harul Duhului, pentru ca sa nu pierdeti viata,

ai carei partasi deja v-ati facut.

5. (Cele spuse) le voi adeveri iarasi cu pilda altui om. Atunci cind

un sclav intra in palat sa slujeasca, el intra gol, (fara instruments),

dar primeste din vasele imp^ratului si cu acestea ii slujeste. Se cu-

vine, insa ca el sa fie cu multa luare aminte, ca sa nu serveasca la

masa precum nu trebuie, (adica) sa nu aduca la masa imparatului alte

bucate in locul celor rinduite — ci sa le aducS dupa rinduiala (la in-

ceput) pe cele dintii, (apoi) pe cele din urraa. Daca, insa, din nestiinta

sau neaten^ie nu slujeste pe imparat precum se cuvine, el se face vi-

novat de moarte si se afla in pericol. Tot asa si sufletul, care slujeste

lui Dumnezeu in har si duh, are trebuin^a de mult discernamint si

cunoastere, ca nu cumva sa greseasca fata de vasele lui Dumnezeu, adica

fata de Duhul, (si ca nu cumva) voia lui sa nu concorde cu harul.

Pentru c§ exista o slujire in Duh, care se savirse§te in chip tainic in

omul eel launtric. Domnul este slujit de suflet cu vasele sale, adica cu

propriul Sau Duh. Fara vasele Sale, adica fara har este imposibil sa

slujeasca cineva lui Dumnezeu, adica sa implineasca intru totul voia

lui Dumnezeu.

6. Chiar si cind primeste harul, si atunci (sufletul) trebuie sa arate

intelepciune si discernamint. Cerindu-le, si acestea i le da Dumnezeu,
ca sa-L slujeasca, dupa cuviinta, in Duh. Se cuvine, insa, sa nu se lase

stapinit de rautate si sa greseasca, sau abatut de ne^tiinta, indrazneala

sau neglijenta sa calce voia Stapinului si sa faca ceea ce nu trebuie.

Pentru ca pe un astfel de suflet il asteapta pedeapsa, plinsetul si

moartea. Acest lucru il spune si dumnezeiescul Apostol, (zicind) : «Ca

nu cumva altora propovaduind, eu insumi sa ma prefac netrebnic»

(I Cor. 9, 27).

Vezi, desi era Apostol al lui Dumnezeu, cita teama avea ? Sa-L

rugam, deci, pe Dumnezeu, noi, citi ne-am impartasit de harul Sau,

(sa ne intareasca) sa-L slujim dupa voia Lui si sa nu vietuim cu cuget

defaimator
;
pentru ca, viehiind dupa voia Lui si aducindu-I slujba

duhovniceascS dupa voia Lui, sa mostenim viata cea vesnica.



CELE CINCIZECI DE OMILII DUHOVNICESTI 155

7. Se intimpla ca atunci cind cineva este bolnav sa aiba celelalte

madulare sanatoase : un ochi sa vada un alt madular (sS-si implineasca

slujba), dar celelalte madulare sa sufere. La fel este si in cele duhov-

nicesti : este posibil sa aib§ cineva sanatoase trei madulare ale duhului,

dar sa nu fie desavirsit. Vezi cite trepte si grade ale duhului, (ale de-

savirsirii) exista ! (Atitea) in cite feluri se desface si se sub#az5 raul,

iar aceasta nu odata (se intimpla).

Toate pronia si iconomia Domnului ; faptul ca rasare soarele, ca

(exista) toate creaturile, (toate) s-au facut, pentru a alcatui o imparStie

a pacii si in^elegerii, pe care o vor mosteni cei alesi.

8. Datori sint, deci, crestinii sa se lupte in orice privin^a si sa nu

judece pe nimeni : nici pe desfrinata care-i sta in cale, nici pe pScatosi,

nici pe cei fara rinduiala, ci sa priveasc§ la to^i cu gind nevinovat si

ochi curat, sa devina pentru ei un fapt firesc si obisnuit acela de a nu
defaima pe nimeni, de a nu osindi, de a nu uri sau de a iscodi pe cineva.

De vezi pe cineva cu un ochi, sa nu-1 judeci in inima ta, ci sa-1 privesti

ca pe un om sanatos
;
pe eel ciung sa-1 privesti ca si cind n-ar fi ciung

;

pe eel schiop ca si cind (ar merge) drept
;
pe eel paralitic ca si cind ar

fi sanatos. Pentru ca aceasta inseamna sa ai inima curata
;
(anume)

vazind pe pacatosi si bolnavi, sa-i compatimesti si sa ara^i indurare fa^a

de ei. Se intimpla ca si sfin^ii Domnului sa vina la teatru si sa pri-

veasca amagirea lumii. Daca dupa omul lor eel din afara se arata privind

la cele ce se intimpla in lume, dupa omul eel launtric vorbesc cu

Dumnezeu.
9. Cei ce apar^in acestei lumi, au de la duhul ratacirii inclinarea

de a cugeta la cele pamintesti
; pe cind crestinii au alta vointa, un alt

cuget si (apartin) altui veac si altei ceta^i. Duhul lui Dumnezeu s-a

impartasit inimilor lor, iar ei calca in picioare pe eel potrivnic. Pentru
ca s-a scris : «Vrajma$ul eel din urmd, care va fi nimicit, este moartea»
(I Cor. 15, 26). Cei ce se tern de Dumnezeu sint stapini peste toate,

pe cind cei slabi in credin^a si pacato§ii sint intru totul inrobiti : pe
ei l'ocul ii arde, piatra si sabia ii ucide, iar in cele din urma demonii
stapinesc peste dinsii.

10. Intrebare : Oare la inviere toate madularele inviaza ? Dum-
nezeu asa a promis (ca toate vor invia) si la El toate sint cu putinta ;

insa pentru slabiciunea si mintea omeneasca acest lucru pare cu nepu-
tin^a. Ca dupa cum Dumnezeu, luind colb si pamint, a alcatuit o alta

natura, pe aceea a trupului, cu multele lui elemente, ca : par, piele si

oase, care nu se aseamana cu pamintul ; si dupa cum un ac, pus in foe

isi schimba culoarea si devine foe, fara ca natura fierului sa fie inla-

turata, ci aceasta se afla la un loc cu focul ; la fel (va fi) si la inviere :
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toate madularele vor invia si «nici un fir de par nu se va pierde» (Luca

21, 18), precum s-a scris : Si toate vor deveni luminoase, toate vor fi

scaldate sj. se vor schimba in lumina §i foe. Dar nu precum zic unii, ca

vor deveni foe si natura lor nu va mai fi. Ci, (zicem noi), Petru va fi

Petru, Pavel va fi Pavel si Filip va fi Filip. Fiecare, plin de Duhul, va

ramine in propria-i natura §i in propriul ipostas. Daca am admite ca

dispare natura, ca nu mai exista Petru, nici Pavel, ci ca pretutindeni

si in toate este Dumnezeu, atunci (ar trebui sa admitem) ca nici cei ce

merg in iad nu simt pedeapsa, nici cei ce merg in imparatia (lui Dum-
nezeu nu simt) binefacerea.

11— 12. Sa presupunem ca exista o gradina cu tot felul de pomi
roditori : cu peri, meri, vie incarcata cu frunze §i fructe si ca gradina,

pomii si frunzele s-ar schimba si ar lua alta infaftsare, ar deveni lumi-

noase
; tot asa si oamenii se vor schimba la inviere §i vor deveni madu-

larele lor sfinte si luminoase. (Pina atunci), oamenii lui Dumnezeu sint

datori sa se pregateasca de lupta si cazne. Dupa cum un tinar viteaz,

atunci cind se lupta, suporta ramie si se apara, la fel si crestinii sint

datori sa suporte necazurile (venite) din afara si razboiul eel dinauntru

si fiind lovi^i sa invinga prin rabdare. Asa este calea crestinismului :

unde este Duhul Sfint, acolo vine, ca o umbra, prigoana si lupta. lata,

prole^ii, in care, de asemeni, lucra Duhul, au fost prigoni^i de cei de

un neam cu ei. Domnul, care era «oalea si adevaruU (loan 16, 6), nu
de alt neam, ci de ai sai, de poporul sau Israel a fost prigonit si ras-

tignit. La fel si Apostolii. Dar, din vremea rastignirii, Duhul Sfint,

Mingiietorul, a iesit (de la ei) si a venit la cre§tini. Prin urmare, (in

vremurile de demult) nimeni dintre iudei n-a fost prigonit, ci numai
crestinii (cei dintre ei) au suferit martiriu. Acest lucru nu trebuie sa

mire, petnru ca este necesar ca adevarul sa fie prigonit.

13. Intrebare : (Este adevarat ceea ce) spun unii ca raul vine din

afara (omului) si daca vrea omul nu-1 primeste, ci-1 respinge ?

Raspuns : Dupa cum (atunci) cind sarpele a vorbit Evei, si (ea)

ascultindu-1, acesta a intrat inlauntru (ei), la fel si acum pacatul, care

este in afara, intra inlauntru omului, din cauza supunerii lui (fa^a de

el)
;
pacatului i se da puterea si libertatea si patrunde in inima. Deci

cugetele (cele rele) nu vin din afara, ci dinlauntrul inimii. Pentru ca

spune Apostolul : «Vreau ca barbatii sa se roage fara mine si (fara)

cugete viclene» (I Tim. 2, 8). Si evanghelistul : «Din inima ies cugetele

(cele rele)». (Matei 15, 19). De aceea, pregateste-te de rugaciune, cer-

ceteaza-ti inima si mintea, hotaraste-te sa inalti catre Dumnezeu o ru-

gaciune curata. la aminte sa nu te impiedice nimic de la aceasta. (Vezi)

daca rugaciunea (ta) este curata si daca mintea ta este preocupata (doar)
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de Domnul, a§a cum (mintea) agricultorului (este preocupata) de ogorul

sau, a barbatului de softa sa, a neguptorului de negu^atoria sa. Cind

iti pleci genunchii la rugaciune, nimic altceva sa nu preocupe gindu-

rile tale.

14—15. Insa tu zici : Venind Domnul si (fiind rastignit), «a osindit

pacatuU (Rom. 8, 3) pe cruce, iar acesta nu mai este inlauntru. (Dar

nu este asa), ci dupa cum un ostas, depunindu-si armele in casa cuiva,

are dreptul sa intre si sa iasa cind vrea din casa aceea ; la fel si pacatul

are (inca) puterea sa graiasca (omului) in inima. Pentru ca s-a scris :

«A intrat satan in inima lui Iuda» (Luca 22, 3). Tu zici ca o data cu

venirea lui Hristos, a fost osindit pacatul si ca dupa botez raul nu mai
afla condi^ii de a isca ginduri in inima (omului) ; ignorezi, insa, faptul

ca multi dintre cei care au primit botezul, de la venirea Domnului pina

acum, au avut uneori cugete viclene ? Nu s-au abatut unii dintre ei la

desertaciuni, la desfrinare si imbuibare ? Oare, toti ci$i au intrat in

Biserica au si inima curata ? Nu aflam ca dupa botez multe pacate se

savirsesc si muU;i pacatuiesc ? Deci, si dupa botez tilharul poate sa

intre (in suflet) §i sa faca ceea ce vrea. S-a scris : «Sd iubesti pe Domnul
Dumnezeul tau din toata inima ta» (Deut. 6, 5). Tu, insa, zici : II iubesc

si am pe Duhul Sfint. (Insa te intreb) : Te ginde§ti, il Iubesti J?i 11

doresti (mereu) pe Domnul ? Esti preocupat (de aceste simtaminte) ziua

si noaptea ? (Numai) daca ai o astfel de iubire, esti curat. Daca n-o ai,

cauta atunci cind i$i vin cugete pamintesti si viclene, daca nu cumva
inclini catre ele ; vezi ca totdeauna sufletul tau sa fie preocupat de

iubirea si darul lui Dumnezeu. Pentru ca gindurile la cele lume§ti atrag

mintea spre cele pamintesti si stricacioase si nu-i permit sa iubeasca

pe Dumnezeu sau sa-si aminteasca de El.

Adesea vine la rugaciune (omul) eel simplu, isi pleaca genunchii

si mintea lui intra intr-o odihna (de nedescris). Si cu cit (mintea) sfre-

dele§te si se adince^te (in tainele lui Dumnezeu), pe atit zidul rauta^ii

care-i sta in cale, se darima. (In cele din urma) el ajunge sa vada si sa

priceapa (lucrurile cele mai presus de fire, ajunge) acolo unde nu pot

ajunge cei puternici, cei in^elepti si retorii, (ajunge) sa priceapa sub-

limitatea min^ii lui. (Si aceasta), pentru ca se preocupa de tainele di-

vine ; iar acela care nu are experien^a, nu stie sa examineze perlele,

nici nu stie sa le pre^uiasca. De aceea crestinii dispretuiesc lucrurile

slavite pe pamint si le socotesc pe acestea gunoi, atunci cind le com-

para cu acelea ale majestatii (divine) care lucreaza in noi.

16. tntrebare : Poate, oare, sa cada un om care are harisma ?

Raspuns : Daca este negligent, cade
;
pentru ca dusmanii niciodata

nu se linistesc si niciodata nu se dau in laturi de la razboi. (In ceea
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ce te priveste), cu atit mai mult se cuvine sa nu incetezi a cauta pe

Dumnezeu. Daca esti neglijent, mare iti va fi paguba, chiar daca ti se

pare ca esti incercat in taina harului.

17. Intrebare : Oare ramine harul dupa ce omul cade ?

Raspuns : Dumnezeu vrea sa-1 readuca pe om la viata si-1 in-

deamna sa plinga si sa se pocaiasca. El staruie ca omul sa se tinguie

si su se pocaiasca, pentru ca acesta trebuie sa se pocMasca pentru pa-

catele pe care le-a savirsit odinioara.

18. Intrebare : Oare cei desavirsift vor avea de infruntat necazuri

si razboaie sau vor fi intru totul lipsi^i de griji ?

Raspuns : Dusmanul nu inceteaza a duce razboi cu fiecare ; satan

este neindurator si uraste pe oameni. El nu pregeta sa duca razboi

impotriva tuturor oamenilor
; dar nu in aceeasi masura se napusteste

asupra lor.

Guvernatorii si prefecfii platesc impozite imparatului, insa privind

la averea, la aurul si argintul lor, dau contribu^ia din cele ce prisosesc

si n-o socotesc paguba. La fel si eel ce face milostenie, nu socoteste

aceasta niciodata o paguba

Dar unul, sarac fiind si lipsindu-i si piinea cea de toate zilele, nu
poate plati acea dajdie si este biciuit ; un altul este torturat pina la

moarte
; iar un altul este condamnat pentru un singur cuvint si este ucis.

La fel si crestinii sint amarnic incercati si ravasi^i de pacat. Dar
ei sint de neclintit in lupta, se arata intelep^i, dispreljuiesc puterea po-

trivnicului §i sint fara primejdie in aceasta privin^a. Ei nu se clatina

si sint siguri de mintuirea lor, pentru ca s-au exersat in razboiul cu

rautatea si au capatat experien^a. Avind pe Dumnezeu cu ei, sint con-

dusi si intari^i (de El).

19. Al^ii insa, nefiind inca deprinsi, de indata ce vine asupra lor

un necaz si se isca razboi, cad si se pierd.

Cei ce merg intr-o cetate, vrind sa vada pe cunoscuti §i pe cei dragi

lor, chiar daca intilnesc mul^i (oameni) in pie^e, nu se lasa opri^i de

acestia, pentru ca si-au pus in gind sa se intilneasca cu prietenii. Iar

cind ajung la casa acestora, bat la usa si striga, iar cei dragi lor le

deschid, bucurindu-se. Desigur, daca ar z§bovi prin pie^e, ar fi luatl

in ris de trecatori, usa ar ramine inchisa si nimeni nu le-ar deschide.

Tot asa si cei ce doresc sa ajunga la Hristos, Stapinul nostru, Cei iubit

cu adevarat, trebuie sa le socoteasca de nimic si sa le dispretuiasca pe

toate celelalte.

Cei ce intra in palatul imparatului, fie ca sint guvernatori sau

preiec^i, sint stapiniy de teama mare, atunci cind dau raspunsuri, ca

nu cumva gresind in cuvintul lor sa fie pedepsi^i. Cei de la tara, insa,
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si cei simpli, care n-au vazut niciodata pe conducator, sint fara grija.

La iel este lumea aceasta de sub cer, de la impara^i pin5 la cei sSraci.

Cei ce nu cunosc slava lui Hristos se ingrijesc doar de cele lumesti si

nu se gindeste cineva degraba la ziua judecatii. Dar cei ce se apropie

cu gindul de altarul lui Hristos, unde este tronul Lui, si r5min pentru

totdeauna inaintea Lui, sint totdeauna cu fricS si cu cutremur, ca sS

nu greseasca ceva ia\a de sfintele Lui porunci.

20. Si dupa cum boga^ii pamintului, desi au multe roade strinse

in hambarele lor, muncesc in fiecare zi tot mai mult, pentru a avea

provizii indeajuns si a nu duce lipsa — pentru ca daca se increde in

boga^ia depozitata in hambare si nu mai aduna alta, consumind-o pe

aceasta, ajung numaidecit la sarScie si mizerie, de aceea se ostenesc

si string provizii ca sa nu ajunga in lipsa — ; la fel este si in creti-

nism, cind cineva gusta din harul lui Dumnezeu. Pentru ca s-a spus :

«Gustati §i vedefi c& bun este Domnul» (Ps. 33, 9). Gustarea aceasta

inseamnS (impartasirea cu) puterea Duhului, care lucreaza in inima.

To^i aceia care sint fii ai luminii si slujitori ai Testamentului celui

nou in Duhul Sfint, nu invata nimic de la oameni, pentru ca sint «in-

uafafi de Dumnezeun (I Tim. 4, 9). Harul insusi scrie in inimile lor

legile Duhului. De aceea, ei nu sint nevoid sa alerge numaidecit la

Scripturile cele scrise cu cerneala pentru a afla (voia lui Dumnezeu),
pentru ca harul lui Dumnezeu scrie legile Duhului §i tainele cele ceresti

pe tablele inimii ; iar inima stapineste si domneste peste tot trupul.

Cind harul ia in stapinire inima, devine stapin peste toate m&dularele
si (peste toate) cugetele. Pentru ca acolo (in inima) este mintea si toate

ougetele sufletului si increderea lui. De aceea strSbate harul prin toate

madularele trupului.

21. La fel este cu cei ce sint fii ai intunericului
;
(de data aceasta,

insa, nu harul, ci) pacatul stapineste peste inima (lor) si patrunde in

toate parole. «Pentru c& din inima ies cugete viclene» (Matei 15, 19).

(Pacatul) se raspindeste §i intuneca omul. (Sint unii) care afirma ca

raul nu este oplosit si nu creste o data cu omul
;
(intr-adevar, multi

dintre ei) nu se ingrijesc de ziua de miine, nici n-au vreo pofta tru-

peasca. La un timp, raul inceteaza sa-i mai tulbure si nu le mai trezeste

vreo poftS, incit pot sa asigure cu juramint ca in ei nu se mai nasc

patimi. Dar, peste putin timp, ard de pofte si se arata sperjuri. Pentru

ca, dupa cum apa trece prin canal, la fel trece pacatul prin inima si

prin cugete. In cele din urma, pacatul triumfS asupra celor ce tagS-

duiesc acest fapt, iar ei sint da^i de rusine. Pentru c5 raul se strSduieste

sa nu se arate si sa fie ascuns in inima omului.



160 SFtNTUL MACARIE EGIPTEANUL

22. Cind iubeste cineva pe Dumnezeu si Dumnezeu isi arata iu-

birea fa$a de el. Odata ce il afla credincios, Dumnezeu il adauga cre-

din^a cea cereasca, iar acesta se face de doua ori om.

Pentru ca (omul) sa-I aduca jertfe lui (Dumnezeu) cu madularele

sale, Dumnezeu pune in sufletul acestuia ceva asemanator din madu-
larele sale, asa incit toata lucrarea, iubirea si rugaciunea acestuia sa

fie curate.

Mare cinste i s-a dat omului ! lata, cit de minunat este cerul si

pamintul, soarele si luna, dar Domnul n-a binevoit sa se odihneasca

Intru ele, ci numai in om. Pentru ca omul depaseste in vrednicie pe

toate creaturile
; as indrazni sa zic, nu numai pe cele vazute, ci si pe

cele nevazute, adica duhurile slujitoare. Pentru ca nu despre arhanghelii

Mihail si Gavriil a zis (Dumnezeu) : «Sd facem pe om dupa chipul si

asemanarea Noastra» (Gen. 1, 26), ci despre partea cea ra^ionala a

omului, adica despre sufletul eel nemuritor. (Despre ingeri atit) s-a

scris : «Osti de ingeri stau in jurul acelora, care se tern de Dinsub>

(Ps. 34, 8).

Deci, creaturile cele vazute, (oamenii) poarta in ele ceva de natura

cea neschimbatoare.

23. Cerul, soarele, luna si pamintul odata pentru totdeauna au
fost intemeiate, dar Domnul n-a binevoit (sa Se odihneasca) intru ele ;

acestea nici nu pot sa se schimbe din starea in care s-au facut, nici

nu vor (sa faca aceasta).

Tu, insa, e§ti (facut) dupa chipul si asemanarea lui Dumnezeu. Si

dupa cum Dumnezeu are voie libera §i face ceea ce vrea : — (de exem-

plu) daca vrea, El are putere sa trimita pe cei drepti in iad si pe cei

pacatosi in rai ; dar nu voieste, nici nu face aceasta, pentru ca Domnul
este drept ; la fel si tu ai voie libera, iar daca vrei sa te pierzi (po^i

s-o faci) pentru ca ai fire schimbatoare, daca vrei sa hulesti (pe cineva),

sa faci otravuri si sa ucizi pe cineva, nimeni nu-ti sta in cale, nici nu
te impiedica. Iar daca vrea cineva, (poate) sa se supuna lui Dumnezeu,
sa mearga pe calea dreptatii si sa-si stapineasca poftele. Pentru ca

mintea poate sa biruie navalirile rautafti si poftele C£le rusinoase.

24. Daca intr-o casa mare, in care se afla tacimuri de aur, podoabe

de aur, lucruri de argint, vesminte diferite, aur §i argint, tinerii si

tinerele care le ingrijesc isi infrineaza gindul (de a le sustrage) si de

teama omeneaisca de stapinii lor, se opun poftei (de a le avea), desi

firea lor, dominata de pacat le dore§te pe toate ; cu cit mai mult, acolo

unde este teama de Dumnezeu, mintea trebuie sa se opuna si sa se

lupte cu rautatea care se ^me de ea. (Mai ales) ca Dumnezeu ti-a po-

runcit (sa implinesti doar) lucruri posibile.
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Natura animalelor necuvintatoare este unitara. Astfel (spunindu-se

ca) sarpele este (fiin^a) amamica §i veninoasa, (atunci) toft serpii sint la

fel ; ca lupul este deprins sa rapeasca, (atunci) toft lupii fac la fel ; ca

mielul, blind fiind, este sfisiat, (atunci) toft mieii sint la fel ; ca po-

rumbelul este fara vicle§ug si fara rautate, (atunci) toft porumbeii sint

la fel.

Dar cu omul nu este la fel. (Intre oameni) unul este ca lupul care

rapeste, altul ca mielul care este sfisiat. Si unul si altul se nasc din

nearnul omenesc.

25. Unul nu se limiteaza la femeia lui si desfrineaza ; altul, insa,

nu lasa nici maear sa se nasca pofta in inirma lui. Unul rapeste (bunu-

rile) aproapelui, altul, din respect ia\a de Dumnezeu si (bunurile) sale

le irnparte (celor lipsiti).

Vezi cit de schimbatoare este natura (omeneasca) : (in unii) inclina

spre rau, (in alfti) spre bine. Este in stare sa savirseascii pe oricare

din cele doua fapte ; astfel poate conlucra atit cu binele, cit si cu raul,

cu harul divin si cu puterea potrivnica ; ea nu este constrinsa (de

nimic). Atita timp cit Adam a trait in curafte, a fost stapin pe cugetele

sale, insa de cind a calcat porunca, (o povara ca) niste munti greu de

suportat s-a asezat pe mintea lui. Cugetele rautafti amestecindu-se (cu

cele proprii) s-au facut ca ale sale
; (ba am zice) ca nici unul nu mai

este al sau, pentru ca (toate) sint in stapinirea rautafti.

26. Prin urmare, e?ti dator sa cauft faclia care lumineaza si sa

afli cugetele cele curate. Pentru ca acestea sint cele naturale, pe care

le-a facut Domnul.
Cei care au crescut linga mare au invatat sa inoate, iar atunci cind

se isca valurile §i furtunile, ei nu sint uimiti. La fel sint §i cre§tinii.

Si dupa cum mintea unui copil de trei ani nu poate cuprinde si

intelege (cele ce pricepe) mintea unui retor desavirsit pentru ca intre

ei mult timp se interpune ; la fel §i crestinii ; asemenea unor porunci

privesc pe cele ale lumii, potrivit cu masura harului (care li s-a dat).

Pentru ca ei sint straini in aceasta lume. Cetatea si odihna alta este
;

(mingiierea lor) este mingiierea Duhului ; laicrimile, tristetea si sus-

pinul ; lacrimile sint pentru ei desfStare, iar cind se bucura isi se

veselesc sint cuprinsi de teama. Sint ca ni^te oameni ce-§i au singele

in mina lor. Ei nu se incred in ei insfcji §i nu cred ca sint ceva. Ei sint

dispretuiti §i defaimaft de toft oamenii.

27. Sa presupunem ca un imparat incredin^eaza averea sa unui

(om) sarac. (Saracul) care o primeste spre pastrare, nu o considera pe

aceasta ca fiind a sa, ci totdeauna isi recunoa§te saracia §i nu indraz-

ne§te sa risipeasca (nimic) din comoara straina. Un lucru ii vine mereu

It — SfSntul Macarle
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in minte (si anume) pe linga faptul ca este o comoara straina, i-a fost

incredintata de imparatul eel prea puternic, iar acesta o ia de la el

atunci cind vrea. La fel trebuie sa cugetam si noi, cei ce avem harul lui

Dumnezeu ; sa ne smerim §i sa marturisim saracia noastra. Pentru ca,

dupa cum cu eel sarac, care primeste comoara imparatului, si isi pune

nadejdea in comoara straina, ca intr-o comoara proprie, si inima i se

umple de trufie, (atunci cind) imparatul isi ia de la el comoara, el, eel

caruia i se incredintase comoara spre pastrare, ramine sarac ca mai

inainte ; la fel (se intimpla cu) cei ce au (primit) harul : daca se min-

dresc si se semetesc cu inimile lor, Domnul ia de la ei harul Sau, iar

acestia ramin as^t precum erau inainte de a-1 fi primit de la Domnul.

28. Insa unii, desi au harul in ei, sint amagiti de pacat si nu §tiu.

Sa presupunem ca intr-o casa se afla un tinar si o tinara ; magulita

(de cuvintele) lui, ea cedeaza, desfrineaza cu el si este alungata. La fel

(face) si groaznicul sarpe al paeatului care se afla la un loc cu sufletul
;

il imbie §i ati^a, iar daca sufletul cedeaza, se face partas cu rautatea

cea netrupeasca a duhului (celui rau), adica un duh se uneste cu altul,

iar eel ce cedeaza si primeste cugetul celui rau in inima lui comite

adulter. Intru aceasta consta lupta ta : sa nu desfrinezi in gindurile

tale, sa duci razboi inlauntrul tau impotriva min^ii (care isca ginduri

rele), sa nu ascul^i (de ea), nici sa nu ingadui rSutap (sa intre) in

cugetul tau. Daca Domnul va afla in tine aceasta pregStire, te va primi

in impara^ia Sa in ziua cea de pe urma.

29. Sint unele lucruri, pe care Domnul asa le rinduieste, ca sa nu

ramina nearatate harul §i misiunea Sa. Sint insa altele pe care le in-

gaduie §i le dirijeaza, pentru ca omul sa fie incercat si experimentat

si ca sa se arate libera lui voin^a. Pentru ca cei ce sint in ispite nu

pierd imparatia cerurilor. Aflindu-se, deci, in imprejurari grele, cres-

tinii nu trebuie sa fie mihniti, nici intrista^i, ci sa socoteasca mai de

pre^ sarcia decit bogatia, postul mai de pret decit desfatarea, ocara mai

de pret decit slava. Si daca se intimpla sa aiba parte de acele lucruri

care sint pre^uite in aceasta via^a, care aduc multumire trupeasca,

(precum este) bogatia, sllava si desfStarea, se cuvine sa nu se infrupte

din acestea, ci sa le evite, precum focul.

30. (Sa lu5m aminte la cele ce se intimpl5) sub ochii nostri. Daca
un popor mic se ridic5 impotriva unei imp5ratii, nu se osteneste im-

paratul insu§i sa intre in luptS, ci trimite pe soldati impreuna cu

cemandantii lor si acestia poarta razboiul. InsS dac5 se ridica un popor

foarte mare, care poate sa distruga Impara^ia, (atunci) imparatul insusi,

impreuna cu sfetnicii sai merge s& stringa oaste pentru razboi. (Refe-

rindu-ne acum la iconomia mintuirii), vezi citS cinste (ti s-a dat),
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omule ! Dumnezeu S-a pornit cu oastea Sa, adica cu ingerii si cu duhu-
rile cele sfinte, si a venit intru intimpinarea ta, ca sa te izbaveasca din

moarte. Intare§te-te, deci, si adu-ti aminte cita grija s-a aratat fata

de tine.

Sa luam (un alt) exemplu din viata omeneasca, intrucit sintem

inca in viata. Sa presupunem ca un imparat intilneste un (om) sarman,

plin de rani si nu se rusineaza cu el, ci ii pune leacuri pe rani si-1

vindeca, 11 aduee in palatul sau, il imbraca cu porfira, (ii pune pe cap)

diadema si il asaza la masa lui. La fel (a facut) si Hristos, Imparatul

eel ceresc : venind catre omul eel grav bolnav, 1-a vindecat §i 1-a facut

parta§ la masa Sa cea imparateasca. (A facut) aceasta fara a-i sili vointa,

ci numai indemnindu-1 1-a adus la o astfel de cinste.

31. Pentru ca in Evanghelie :

este scris : Domnul a trimis pe robii

Sai sa cheme pe cei ce Vor (sa vina la cina) si sa spuna : lata, prinzul

meu este gata ; dar cei chemati atl refuzat (sa vina), zicindu-i unul ca

si-a cumparat o pereche de boi ; altul ca si-a luat sotie (Luca 14,

17—20; Matei 22, 4).

Vezi, eel ce a chemat era gata, pe cind cei chemati au refuzat (sa

vina). Prin urmare, ei insisi s-au facut cauza pierderii lor.

.Cit.de mare este vrednicia , cre^tinilor ! lata Domnul a pregatit

imparatia pentru ei ,§i..i-a chemat sa intre, dar (multi dintre ei, pre-

ocupati de griji lumesti) nu vor (sa intre).

Cit prive§te bunul pe care trebuie sa-1 mosteneasca, pe buna drep-

tate poate sa spuna cineva ca este mai presus (de orice vrednicie ome-
neasca); daca toti oamenii, de cind a fost plasmuit Adam, pina la sfir-

situl lumji s-ar fi razboit cu satan §i ar fi indurat necazuri, n-ar f

i

facut nimic vrednic de slava ;pe care o vor mosteni. Pentru ca ei vor

imparati impreuna cu Hristos in vecii, la nesfirsit.

Slava celui ce a§a (de mult) a iubit sufletul (nostru) incit pe Sine

S-a dat pentru el si s-a incredintat Lui

!

Slava generozitatii Sale !

32. Luind in considerare lucrurile care se vad, iata noi toti fra#i,

care ne aflam (aid), avem acela^i chip si infatii?are a lui Adam. (Insa

ne intrebam) : oare si intru ascuns, in lucrurile cele launtrice, avem
noi toti o singura inima §i o singurS vointa ? Alcatuim noi un tot, sin-

tem noi toti buni s?i tem&tori de Dumnezeu? (Nu), desi toti sintem

la un loc si parem (a forma) o unitate ; desi toti avem infati§area lui

Adam, unii dintre noi sint partasj cu Hristos si cu ingerii Lui, iar al^ii

sint p3rt>asi cu satan si cu demanii. Vezi cum omul eel launtric, firea

cea rationala este altceva decit eel din afar§ ?. Cu totii parem ca sintem
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una, dar unii sint cu Hristos si cu ingerii Lui, al^ii cu satan §i cu du-

hurile cele necurate.

Inima are un adinc nemarginit, in care se afla sali de ospe^e si

odai de dormit, usi, pridvoare, multe locuri de serviciu si iesiri. Acolo

este laboratorul drepta^ii si al nedrepta^ii ; acolo este moartea si viata,

acolo este negutatoria cea buna si cea rea.

33. Sa presupunem ca exista un palat impunator, ca acesta se

pustieste si se umple de morti §i de mult miros urit ; la fel este §i

inima, palatul lui Hristos : geme de mare necuratire si de multimea

duhurilor necurate. Se cuvine, deci, ca acesta sa fie reconstruit si rein-

noit, iar camarile sale pregatite. Pentru ca Imparatul Hristos vine acolo,

impreuna cu ingerii §i cu duhurile cele sfinte, sa Se odihneasca, sa

locuiasca, sa umble si sa aseze impara$ia Sa.

Sa presupunem deasemeni, o corabie cu multa rinduiala : acolo

capitanul pe to^i ii conduce si rinduieste, pe unii dojenindu-i, iar pe

altii invatindu-i. Tot asa este si inima, care are (drept) capitan mintea,

constiinta care cenzureaza cugetele care se acuza sau se apara. Pentru

ca zice (Apostolul) : «Cugetele se acuza sau se apara intre ele»

(Rom. 2, 15).

34. Vezi ca constiin^a nu aproba acele ginduri care se supun pa-

catului, ci numaidecit le mustra. Ea nu minte, pentru ca ce ar spune

in ziua judecatii ?, ci da marturie (despre adevar) ca una care tot-

deauna mustra.

Sa ne inchipuim o trasura, cu animale (de tractiune), cu h&turi,

toate sub conducerea unui vizitiu ; cind vrea acesta ii imprima elan,

iar cind vrea o opreste ; in sfir§it, unde vrea acesta, acolo se duce, pen-

tru ca intreaga trasura se supunea lui. La fel este §i inima : ea are

multe cugete proprii firii, cugete ce sint legate de ea, iar mintea sj

constiinta mustra §i conduce inima, potolind cugetele firii, care se nasc

in ea. Pentru ca sufletul are multe madulare, dar el este unul.

35. Ca de cind a calcat Adam porunca, sarpele a intrat si s-a facut

stapin al casei, §i este pe linga sufletul (propriu-zis) ca un al doilea

suflet. Pentru ca zice Domnul : «Oricine nu se leapada de sine si nu-si

uraste sufletul sau, nu este ucenicul Meu» (Luca 14, 26). «Cel ce-si

iubeste sufletul sau il va pierde» (loan 12, 25). Pentru ca pacatul in-

trind in suflet, s-a facut madularul lui, s-a lipit de omul eel trupesc

si (de aceea) se nasc in inima multe cugete necurate. Deci, eel ce face

voia sufletului sau, voia inimii o face, pentru ca sufletul se Impleteste

si se amesteca (cu ea). Pe cind acela care isi supune sufletul sau, se

minie pe sine §i pe poftele care se cuibaresc in el, este asemenea celui

ce biruie sj supune cetatea dusmanilor sai. Acela a ajuns (la desavir§ire),
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la masurile cele bune ale Duhului ; a ajuns cu ajutorul puterii divine,

un om curat, superior lui insusi. Unul ca acela se indumnezeieste, se

face fiu al lui Dumnezeu si primeste pecetea cea cereasca in sufletul

sau. Pentru ca alesii Lui sint unsi cu untdelemnul eel sfintitor si se

lac demnitari si imparati.

36. O astfel de fire are omul, ca ajungind in adincul rautatii si

robind pacatului, (el poate) sa se intoarca la ceea ce este bine
;
(pe de

alta parte), eel unit cu Duhul Sfint si imbatat de (frumusetile) ceresti,

poate sa se intoarca la cele rele. Sa presupunem ca o femeie imbracata

in zdren^e, flaminda, dupa multa truda ajunge la demnitatea impara-

teasca ; se imbraca cu porfira, i se pune coroana pe cap si devine so^ia

imparatului. (La un moment dat) isi adutoe aminte de mizeria (in care

a trait) mai inainte si vrea sa revina la cele de demult, dar nu se in-

cumeta sa revina la rusinea de mai inainte, pentru ca ar fi o nebunie.

La fel si cei ce au gustat din harul divin si «s-au facut partasi ai Duhu-

lui» (Evr. 6, 4), daca nu iau aminte la ei, sint lipsiti (de har) si devin

mai rai decit atunci cind nu erau in Biserica. (Aceasta), nu pentru ca

Dumnezeu ar fi schimbacios sau slab, sau ca Duhul s-ar stinge, ci

pentru ca oamenii insisi nu se potrivesc cu harul ; de aceea, ei se abat si

cad intr-o multime de rele. Deci, aceia care au gustat din acel dar, le au

pe amindoua in ei : bucuria §i mingiierea, frica si cutremurul, veselia

si tristetea. Ei se intristeaza pentru ei si pentru (neamul lui) Adam,
pentru ca una este firea oamenilor. Insa lacrimile sint pentru unii ca

acestia piine, iar, tristetea este dulceata si odihna.

37. Iar daca vezi pe unul ca se mindreste si este ingimfat pentru

ca s-a impartasit de har, chiar daca face semne si invie mortii, sa nu-1

crezi
;
(unul ca acesta) nu are sufletul smerit, nu este sarac cu duhul,

nu se lasa dispre^uit si este inselat de rautate fara sa stie. Pentru ca

specificul crestinului acesta este : eel care este incercat inaintea lui

Dumnezeu se sileste sa se ascunda fata de oameni. Chiar daca are toate

comorile imparatului, el le ascunde si totdeauna spune : «Eu sint sarac.

Aceasta comoara nu este a mea. Cineva mi-a dat-o, iar atunci cind

vrea, o ia de la mine». Iar daca cineva zice : «Sint bogat, ajunge, am
cistigat (destul), nu mai am nevoie (de nimic)», un astfel (de om) nu
este crestin, ci vas al ratacirii si al diavolului. Pentru ca desfatarea

cu Dumnezeu este fara sat ?i cu cit mai mult gusta cineva si maninca
(din El), cu atit este mai flamind. Astfel de oameni au o dorinta si o

iubire nepotolita fata de Dumnezeu si cu cit se silesc ca sa creasca si

sa sporeasca (in aceasta stare) cu atit mai mult se socotesc saraci

si lipsiti, ca unii care nu poseda nimic. Acesta spune : «Nu sint vrednic

ca soarele sa straluceasca deasupra mea». Acesta este semnul (distinctiei)



!gg . SFINTUL, MACAHIE EGIPTEANUL

al crestinului : smerenia. Deci, de zice cineva : «Ajunge, : sint indestu-

lat», acela este un inselator si un mincinos.

38. Dupa cum trupul Domnului, atunci rind s-a suit pe munte

a fost slavit si s-a transformat in stralucire divina si intr-o lumina

nemarginita, la fel vor fi slavite trupurile sfintilor si vor straluci. Si

dupa cum slava cea dinlauntru a lui Hristos i-a acoperit trupul si

(acesta) a stralucit, la fel si in cazul sfintilor, puterea lui Hristos care

este inlauntru lor, in ziua aceea se va revarsa in afara peste trupurile

lor. Pentru ca, inca de acum, ei participa cu mintea lor la natura, fiinta

si natura Lui. Ca s-a scris : «Cel ce sfinteste si cei ce se sjintesc

dintr-Unul sint (toti)» (Evr. 2, 11). Si : «Slava pe care Mi-ai dat-o, Eu

le-am dat-o lor» (loan 17, 22). Si dupa cum dintr-un singur foe se

aprind multe faclii (iar acestea sint la fel), in mod firesc trupurile

sfintilor, fiind madulare ale lui Hristos, devin de aceeasi (natura) ca

si a lui Hristos.

39. tntrebare : Cum devin crestinii superiori primului Adam, in-

data ce acela era nemuritor si avea trupul si sufletul nestricacios, pe

cind acestia mor si se strica ?

Raspuns : Moartea cea adevarata inlauntru s-a ascuns si este
;

omul eel launtric a murit. Acela, insa, care s-a mutat, in cele launtrice,

din moarte la viata, traieste cu adevarat in veac si nu moare. Chiar

daca trupurile unor astfel de oameni se descompun pentru un timp,

ele se vor scula iarasi, intru slava, pentru ca sint sfintite. De aceea

zicem ca moartea crestinilor este somn si odihna.

Daca, insa, omul ar fi nemuritor si dupa trup, toata lumea vazind

acest lucru extraordinar — ca trupurile crestinilor nu se strica — ar

face binele nu de buna voie, ci dintr-o oarecare constrihgere.

40. Dar pentru aceasta Dumnezeu rinduieste astfel lucrurile si are

loc descompunerea trupurilor, ca sa se vadeasca si sa cunoasca odata

intru totul liberul arbitru pe care Dumnezeu 1-a dat oamenilor de la

inceput si sa se arate ca de voia omului depinde sa se intoarca spre

bine sau spre rau. Nici eel desavirsit (nu este impins de vreo putere)

la savirsirea binelui, dupa cum nici eel ce s-a afundat in pacat si s-a

facut vas al diavolului prin care toata lumea a fost condamnata, nu

este legat de vreo necesitate pentru a savirsi raul ; chiar si acesta are

libertatea de a deveni vas al alegerii si vie^ii. La fel si cei «imbatati»

de divinitate, desi plini si incatusati de Duhul Sfint, nu sint constrinsi

de vreo putere, ci au libertatea de a se intoarce si de a face ceea ce

vor in acest veac.
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41. Intrebare : Raul se imputlneaza si se dezradacineaza pe inde-

lete, pe masura ce omul progreseaza in har, sau indata ce (omul) in-

cepe sa progreseze, raul este dezradacinat ?

Raspuns ; Dupa cum embrionul din pintecele mamei nu devine

deodata om, ci pe indelete capata chipul (omului) si se naste ; dar nici

atunci nu este desavirsit, ci trebuie sa creasca vreme de multi ani ca

sa devina barbat ; si dupa cum semintele de orz si griu nu prind rada-

cini indata ce sint puse in pamint, ci trebuie sa treaca ingheturi si

viscole si abia la vremea rinduitfi sa dea spic ; si (dupa cum) eel ce

sadeste un par, nu culege numaidecit roade, la fel (se intimpla) in cele

duhovnicesti — unde exista atita in^elepciune si finete — omul creste

cite pu^in, (pina) «ajunge barbat desavirsit, la virsta maturitatiin (Efes.

6, 12). (Lucrurile) nu sint precum zic unii : «Imbraca-te, dezbraca-te».

42. Cel ce vrea sa invete carte, merge (mai intii la un dascal) si

invata semnele (alfabetului ; dupa ce le-a inva^at) si devine primul

(intre colegii sai), merge la scoala latina, unde este (primit) ca ultimul

dintre to^i. Cind (si aici isi insuseste disciplined predate) si devine

primul, merge la scoala publica, fiind (primit) si acolo ca ultimul dintre

toti, ca un incepator. Cind aici ajunge un erudit, este (totusi) un ince-

pator si ultimul dintre toft juristii ; dar cind aici devine primul, atunci

ajunge functionar superior. (In sfirsit), cind ajunge guvernator, isi ia

ca ajutor un asesor. Deci, daca in lucrurile cele vazute exista atitea

trepte de inaintare, cu cit mai mult in (cunoasterea) tainelor cere^ti

(trebuie) sa fie si sa se inmulteasca treptele ! Numai eel ce trece (bi-

ruind) multe incercari si ispite devine desavirsit.

Crestinii, care cu adevarat au gustat din har si au in mintea si

inima lor semnul crucii, acestia, de la imparati pina la cersetori, pe

toate le socotesc gunoi si imputiciune. Ei stiu ca toata lumea cea pa-

minteasca, comorile imparatului, slava si vorbele intelepte sint ca o

nalucire, n-au baza trainica, ci sint trecatoare. Orice se afla sub cer,

este dispretuit de ei.

43. Pentru ce ? Pentru ca au dobindit (acele bunuri) neobisnuite

si minunate, care sint mai presus de ceruri, care nu se afla nici in

comorile imparatilor, nici in intelepciunea cuvintelor, nici in slava lu-

measca, nici in vrednicii sau bogatie, (pentru ca) au in omul lor eel

launtric pe Domnul si Creatorul tuturor, ca o avere ce nu se trece, ci

care ramine. Crestinii s'tiu ca sufletul este mai de pret decit toate crea-

turile, pentru ca numai omul a fost facut dupa chipul si asemanarea

lui Dumnezeu. lata, cit de imens este cerul si pamintul, (cit de) mi-

nunate sint creaturile din ele, (cit de) mari sint corpurile lor ! Pestii

enormi ai marii, muntii, animalele salbatice, sint, dupa cum se vad,
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mai puternice decit omul. Cu toate acestea, omul este mai de pret decit

toate (aceste) creaturi, pentru ca numai intru el a binevoit (sa Se odih-

neasca) Dumnezeu.

la aminte, deci (omule), la vrednicia ta, vezi cit e?ti de pre^uit
;

ca venind Dumnezeu insusi pe pamint, pentru intimpinarea si izbavirea

ta, te-a a§ezat mai presus de ingeri.

44. Au venit, oare, ingerii sa te mintuiasca ? (Nicidecum), ci Fiul

Imparatului — (care deasemeni era) Imparat — , a facut sfat cu Pa-

rintele Sau si trimis fiind Cuvintul S-a imbracat cu trup si ascunzin-

du-si dumnezeirea Sa — pentru ca prin eel asemanator, eel asemenea
sa se mintuiasca — , si-a pus sufletul Sau pe cruce. Cita iubire (a ara-

tat) Dumnezeu pentru omul Cel nemuritor a preferat sa se rastigneas-

ca pentru tine ! Vezi, dar, «cit de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca pe
(insusi) Fiul Sau, Cel Unul-Nascut L-a dat pentru ea» f (loan 3, 16).

«Oare nu ne va darui, impreuna cu El si toate (bunurile)» ? (Rom. 8,

32). Zice undeva : «Amin zic voua, peste toate ale Sale ll va pune»
(Matei 24, 47).

In alta parte arata ca ingerii sint slujitori ai sfintilor. Astfel, pe

cind Elisei era in munti, $i au venit impotriva lui cei de alt neam,
(vazindu-i) copilul (care-i slujea) a zis : «Vin multi impotriva noastra,

iar noi sintem singuri». Dar Elisei i-a raspuns : «Nu vezi osti si mul-
timi de ingeri care (stau) imprejurul nostru si ne ajutd ?» (IV Regi

6, 14).

Vezi cum Stapinul, impreuna cu multimi de ingeri sta in preajma

robilor Sai ? Cit (de valoros) este sufletul si cit de mult a fost cinstit

de Dumnezeu ! Dumnezeu il cauta impreuna cu ingerii, ca sa-1 faca

partas la imparatia Sa ! Dupa cum si satan il vrea sa fie de partea sa !

45. Dupa cum, in via^a de toate zilele imparatul nu este slujit de

oameni (obisnuiti, proveniti) din gloata, ci de (oameni) aratosi §i bine

educati, la fel si in palatul cel ceresc, slujesc imparatului celui ceresc

(doar) aceia care sint fara prihana, neintinati, si cu inima curata. Si

dupa cum in palat stau in legatura cu imparatul (numai) fete prea fru-

moase si neintinate, la fel si in cele duhovnicesti, sufletele cele impo-

dobite cu toate frumoasele insusiri, (stau) in comuniune cu Imparatul

cel ceresc. Daca in viata de toate zilele, (trebuind) ca un dregator sa

mearga si sa stea intr-o casa si intimplindu-se ca acea casa sa nu fie

curata, (numaidecit) se repara, se impodobeste si se varsa aromate in

ea ; cu atit mai mult casa sufletului, in care Domnul Se odihneste, tre-

buie sa fie frumos impodobita, pentru ca sa poata sa intre si sa se

odihneasca acolo cel neintinat si fara de prihana ! Pentru ca in astfel

de inima Se odihneste Dumnezeu si toata Biserica cea cereasca.
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46. Dupa cum in viata de toate zilele, atunci cind un parinte are

averi si anume diademe si pietre pretioase, le ascunde in locuri taini-

ce si le pastreaza pentru fiul sau eel iubit, caruia i le si da ; la fel (si

intru cele duhovnicesti) : Dumnezeu a incredintat sufletului averea si

lucrurile lui de pre^.

In viata de toate zilele, atunci cind se isca razboi, vine la lupta

imparatul impreuna cu oastea lui, §i daca oastea lui este mai mica si

mai slaba, indata trimite solie si propune pace.

Si daca un popor foarte mare vine impotriva altuia egal cu el, si

un imparat impotriva altui imparat — sa presupunem pe eel al Persi-

lor, impotriva celui al Romanilor — atunci este necesar ca ambii im-

para^i sa se infrunte cu toate ostile lor.

Acum, ia aminte care este vrednicia ta ! Dumnezeu (insusi), im-

preuna cu os,tirile Sale, adica cu ingerii §i cu duhurile, S-a pornit la

lupta impotriva vrajmasului, ca sa te izbaveasca de la moarte. Pentru

tine, deci, a venit Dumnezeu.
47. Sa presupunem ca un imparat intilneste un cersetor, avind

lepra pe toate madularele sale, ca nu se rusineaza, ci ii pune leacuri

pe rani, il vindeca, il aduce la masa sa, il imbraca cu porfira si il face

imparat ; la fel a facut Dumnezeu cu neamul oamemilor : a spalat ra-

ni le acestora, i-a vindecat si i-a dus in camana cea cereasca. Mare este

vrednicia crestinilor ! Atit de mare incit cu nimic nu se poate compara !

Dar daca devine usuratic §i se lasa sedus de rautate, atunci el se

aseamana unei cetati fara ziduri. Tilharii intra cind vor in ea si ne-

impiedicati (de nimeni) o pustiesc si o pirjolesc. La fel se intimpla daca

esti negligent si nu iei aminte la tine : duhurile rautatii intra (in tine)

iti distrug si pustiesc mintea, imprastiindu-ti gindurile in veacul acesta.

48. Multi (oameni), care cultiva stiinta si sint iscusiti in lucrurile

cele din afara (celor duhovnicesti), ingrijindu-se (sa duca) o viata co-

recta, socotesc acest lucru desavirsire ; ei nu se apleaca spre inima si

nu vad relele care cuprind sufletul. Or, mintea cea din launtru, izvo-

dind rautatea, (devine) radacina ei in madulare : deci, tilharul este in

casa, adica puterea cea potrivnica. Deci, puterea potrivnica (omului)

este (de natura) mentala. Daca cineva nu da lupta impotriva pacatu-

lui, rautatea care zace in el, din cauza abundentei ei, se revarsa putin

cite putin si duce pe om sa savirseasca pacate fati^e. Pentru ca raul este

ca o gura de izvor care tisneste mereu.

Tu, insa, sileste-te sa opresti torentii rautatii, ca nu cumva in mii

de rele cazind sa devii ca un ie§it din minti. Vei fi intocmai ca un no-

bil bogat si fara grija, pe care slujbasii si subalternii principelui il ri-

dica cu fa^a, il due inaintea acestuia s,i-i zic : Esti acuzat de crima §i
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condamnat la moarte. De frica vestii el isi pierde ratiunea si se face ca

un ie§it din minti.

49. Asa, deci, sa gindesti despre duhurile rautatii. Pentru ca lu-

mea cea vazuta, de la imparati pina la cersetori, este in (continua) tulbu-

rare, in dezordine si lupta si nimeni dintre acestia nu cunoaste cauza.

Or, este vadit ca raul, care a intrat (in lume) prin neascultarea lui

Adam, este central (tuturor relelor) si cauza mortii. Pentru ca pacatul

care a intrat (prin Adam) fiind ca o putere si esen^a rationala a lui

satan, a semanat toate relele : el acftoneaza in ascuns in omul eel la-

untric si in minte si se lupta cu gindurile. Oamenii nu stiu ca fac aces-

tea impinsi de o putere straina, socotesc ca acestea sint lucruri fire^ti

si ca din socotinta proprie fac acestea. Insa, cei ce au in mintea lor

pacea lui Hristos §i sint iluminati de El, stiu de unde vin acestea.

50. Lumea sufera de patima viclesugului si nu stie. (Aceasta pati-

ma) este ca un foe necurat care aprinde inima, strabate toate madula-

rele si incita pe oameni la destrabalari si la nenumarate rele. Cei ce

se lasa gidilati si prinsi de placere savirsesc desfriul (mai intii) in la-

untru, in inima lor ; dar dupa ce raul prinde radacini, ei cad in des-

iriu si pe fa^a. Acelasi lucru sa gindesti si despre iubirea de arginti,

despre slava desarta, despre mindrie, despre invidie si despre minie.

Sa presupunem ca cineva este invitat la cina §i i se servesc bucate

multe. Numaidecit, pacatul il impinge sa se infrupte din toate, iar su-

lletul, lasindu-se prins de placere, se ingreuiaza.

Munti greu de suportat sint patimile ; in mijloeul lor sint potop

de balauri, de fiare veninoase si de tiritoare. Dupa cum un chit inghite

un om in pintecele sau, la fel si pacatul inghite sufletele. (Patimile)

sint flacari de foe ce mistuiesc si sage^i arzatoare ale ceiui viclean.

Pentru ca spune Apostolul : «Ca voi sa puteti stinge sagetile cele arza-

toare ale celui viclean» (Efes. 6, 16). Pentru ca raul a prins radacini si

si-a pus temelie in suflet.

51. Insa cei intelepti atunci cind patimile se trezesc, nu asculta (de

ele), ci mai degraba se minie pe poftele cele rele si se fac dusmanii

lor. (In acest caz), satan (care) doreste mult sa se sala§luiasca si sa se

odihneasca in suflet, atunci cind sufletul nu i se supune, in multa

strimtoare si necaz se afla.

Sint unii, tinuti de puterea divina, care atunci cind vad un tinar

alaturi de o femeie, cugeta unele lucruri, dar mintea lor nu se inti-

neaza nici nu savirseste inlauntru (lor) pacatul Dar nu trebuie sa-si

puna cineva prea mare incredere in unul ca acesta. Sint, insa al^ii in

care (pofta) s-a stins si a incetat ; este adevarat, acestia au ajuns la

talia celor mari (si desavirsiti).
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Dupa cum negutatorii se coboara goi in adincul marii, spre moar-

tea (care-i pindeste din) apa, pentru ca sa gaseasca acolo margaritarele

(necesare), pentru a impodobi coroana si porfira imparateasca ; la fel

si monahii : ies goi din lume, se coboara in adincul marii rautatii si in

abisul intunericului, pentru ca sa culeaga si sa aduca la suprafata pie-

trele cele scumpe care impodobesc coroana lui Hristos, Biserica cea ce-

reasca, veacul eel nou, cetatea cea luminoasa si poporul eel ingeresc.

52. Dupa cum intr-o mreaja (aruncata in apa) cad multe feluri de

vietati, insa cele nefolositoare se arunca iarasi in mare ; la fel si mrea-

ja harului peste toti se intinde si cauta odihna. Dar oamenii nu ascul-

ta, de aceea se arunca iarasi in abisul intunericului.

Dupa cum, pentru a gasi aurul, se cerne mult nisip, iar dupa ce

se gaseste, este asemenea unor graunte foarte mici de mac ; la fel (se

intimpla si printre oameni) : multi sint incercati, insa putini ramin.

Cei care slujesc la imparatie sint cunoscuti, ca si cei care ii im-

pletesc cuvintul de lauda ; la fel sint cunoscuti cei sarati cu sarea cea

cereasca si cei ce graiesc din comorile Duhului.

Sint cunoseute vasele intru care binevoieste Dumnezeu, carora le

da harul Sau
;

(sint cunoscuti) si aceia care primesc cu multa rabdare

puterea sfintitoare, (pe care) Domnul, (le-o transmite), dupa cum, in

chip felurit, voieste.

Deci, eel ce vorbeste, daca nu este condus de lumina si intelep-

ciunea cereasca, nu poate sa-si intemeieze mintea pe o credinta depli-

na
;
pentru ca sint felurite voirile (oamenilor) ; unele due la razboi,

aite'e la odihna.

53. Sa presupunem ca exists o cetate pustie si ca cineva vrea s-o

rezideasca
; acesta darima numaideeit zidurile surpate si cazute, apoi

incepe sa sape, iar pe locurile sapate sa puna temeliile si sa ridice con-

structia
;
(el lucreaza) dar casa nu apare indata.

Sau ca cineva vrea sa amenajeze o grading in locuri pustii si pli-

ne de balarii : mai intii curata (locul), il imprejmuieste cu gard, iar in

cele din urma planteaza. Plantele cresc iar dupa multa vreme, gradina

aduce roade
; la fel si intentiile oamenilor : dupa calcarea poruncii s-au

paraginit, s-au pustiit si s-au umplut de maracini. Pentru ca a zis Dum-
nezeu omului : «Spini si palamida iti va rodi tie pamintul» (Gen. 3, 18).

Deci, este nevoie de multa truda si osteneala, pentru ca sa caute

si sa puna cineva temelia (dreptei vietuiri ; este nevoie de efort) pina

ce in inimile oamenilor va veni un foe, care va incepe sa mistuie spinii.

In felul acesta (oamenii) incep a se sfinti, slavind pe Tatal, pe Fiul

si pe Sfintul Duh, in veci. Amin.
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OMILIA A XVI-A

Oamenii cei duhovnicesti se afla sub ispite si necazuri ; acestea

izvorasc din primul pacat, (din pacatul lui Adam).

1. Toate fiin^ele cele rationale, ma refer la ingeri, la suflete si la

demoni, au fost facute de Creator simple si fara rautate. Ca unele din-

tre ele s-au abatut catre ceea ce este rau, (acest fapt) s-a datorat voin-

tei lor libere. Urmind propriei vointi, ele s-au abatut de la gindul eel

drept.

Daca zicem ca asa au fost facute de Creator, atunci zicem (si) ca

Dumnezeu, care a aruncat pe satan in foe, este un judecator nedrept.

Unii dintre eretici sustin ca materia este fara inceput, ca este ra-

dacina, (adica element original), ca radacina este putere, o putere ase-

menea celei a lui Dumnezeu. Fata de o astfel (de parere) poti pe buna

dreptate sa intrebi : atunci care este cea care biruie ? (Vor raspunde

ca) in mod necesar va invinge puterea lui Dumnezeu. Or, (in acest caz),

eel invins nu mai este egal dupa timp si putere (cu invingatorul).

Cei care sustin ca raul are ipostas, (are esenta), nu stiu nimic. (Cu

atit mai putln), raul nu-si are ipostasul sau in Dumnezeu, pentru ca

(Dumnezeu) este nepatimitor si divin. In noi, insa, lucreaza, in orice

facultate si simt,ire, sugerind toate poftele cele murdare. Insa nu s-a

amestecat, precum se amesteca vinul cu apa — dupa cum zic unii — ;

ci dupa cum se afla pe un ogor, griul de sine statator impreuna cu ne-

ghina de sine statatoare, si dupa cum in aceeasi casa se afla ho^ul si

stapinul casei.

2. Intr-un riu, (deasupra) curge apa curata, iar sub aceasta se afla

noroi
; atunci cind cineva tulbura noroiul, tot riul se tulbura. La fel

se intimpla si cu sufletul, cind se tulbura s,i se amesteca cu rautate :

satan si sufletul una se fac, in vremea desfriului si a uciderii pentru

ca amindoua sint duhuri. De aceea, (spune Apostolul ca) «acela care

se alipeste de o desfrinata, se face cu ea un trup» (I Cor. 6, 16). Insa,

in clipa urmatoare, sufletul se regaseste, se pocaieste de cele ce a sa-

virsit, plinge, se roaga si-si aduce aminte de Dumnezeu. Prin urmare
daca sufletul ar fi totdeauna cufundat in rautate, cum ar putea sa faca

acest lucru ? (Doar se stie ca) satan n-a voit niciodata ca oamenii sa se

pocaiasca, pentru ca este nemilostiv.

Femeia, in vremea unirii cu barbatul, se face una cu el, dar In

clipa urmatoare( cei doi sotl) sint despartiti. (Si mai mult decit atit) :

deseori unul dintre ei moare, iar altul traieste. Asa ceva se intimpla

si in cazul comuniunii (oamenilor) cu Duhul Sfint : devin un duh (cu
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El). «Pentru ca acela care se alipeste de Domnul, se face un Duh (cu

El)» (I Cor. 6, 17). Asa se intimpla cind omul este absorbit de har.

3. Sint unii care, dupa ce au gustat (din darurile) lui Dumnezeu

mai actioneaza sub imboldul celui potrivnic. Fiind fara experienta, ei

privesc cu uimire (cele impartasite lor) si dupa ce au fost cercetati de

Dumnezeu, cugetele lor sondeaza (inca) tainele crestinatatii. Pe cind

cei ce au imbatrinit (si s-au maturizat) intru acestea, nu le mai privesc

cu uimire.

Dupa cum agricultorii experimental, atunci cind este belsug, nu

devin absolut fara nici o grija, ei ei se gindesc si la (o eventuala) foa-

mete si strimtorare ; si nici atunci cind peste ei vine foametea si strim-

torarea, nu cad in disperare, stiind ca lucrurile se schimba — ; la fel

(stau lucrurile) si in (viata) cea duhovniceasca. Atunci cind sufletul cade

in felurite ispite, nu le priveste cu uimire, nici nu cade in disperare,

pentru ca stie ca (cele ce se intimpla cu el), cind este incercat si lovit

de rautate, se fac cu ingaduinta (lui Dumnezeu). Nici cind se afla in

mare belsug si odihna, nu este fara de grija, pentru ca nu exclude

schimbarea (situatiei).

Iar daca soarele — care este un corp (ceresc) si o creatura — tri-

mi^indu-si razele peste locuri rau mirositoare, unde este gunoi si ne-

curatii, intru nimic nu se vatama, nici nu se intineaza : cu atit mai pu-
tin Duhul — Care este curat si sfint — intrind in sufletul aflat inca

sub imperiul celui rau, nu imprumuta nimic de la acesta. Pentru ca :

«lumina lumineaza in intuneric §i intunericul nu a cuprins-o» (loan 1, 5).

4. Chiar si atunci cind omul cunoaste adincul (tainelor divine) si

este bogat in har, tot se mai afla in el buruiana rautatii ; are, insa, un
ocrotitor care il ajuta. De aceea, atunci cind cineva se afla in necazuri

si este ravasit de furtunile patimilor, nu trebuie sa cada in deznadejde,

pentru ca, in felul acesta, pacatul se inmul^este §i mai mult si intra

(in el)
;
(trebuie sa aiba nadejde in Dumnezeu), pentru ca atunci cind

cineva are nadejde in Dumnezeu, rautatea se imputineaza si dispare.

Faptul ca unii sint paralitici, mutilati, prinsi de friguri si bolnavi

se datoreste pacatului. Pacatul este radacina tuturor relelor ; din el se

nasc poftele patimase ale sufletului §i cugetele cele viclene.

Sa ne inchipuim un riu curgind si locurile din preajma lui mus-

tind de apa. Venind caldura, atit el, cit si locurile din jur, se usuca
;

asa (se intimpla) cu robii lui Dumnezeu : prisosind harul, se usuca pof-

ta (iscata de) eel vicLean, ca si cea naturala, pentru ca oamenii de acum

ai lui Dumnezeu sint superiori primului Adam.

5. Dumnezeu este nemarginit si necuprins (cu mintea) si pretutin-

deni se arata : in mun^i, pe mare si sub pamint. (Pretutindeni) exista.
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nu prin schimbarea locului, in felul in care se coboara ingerii pe pa-

mint, ci El este (in acelasi timp) in cer si aici (pe pamint). Daca ma in-

trebi : Cum poate sa fie Dumnezeu in iad, in intuneric, in satan si in

locuri rau mirositoare ? ; eu iti raspund : (Da, este), pentru ca El este

nepatimitor, (nu este de nimic influen^abil), este nemarginit si pe toate

le cuprinde
;
pe cind satan, fiind creatura Lui, este inlantuit (si mar-

ginii). Bunatatea nu se intineaza, nici nu se umbreste (de ceva). Daca
nu accept ca (Dumnezeu) pe toate le cuprinde, (inclusiv) iadul si pe
satan, ll limitezi pina la locul in care se afla eel viclean. (In acest caz

se cuvine) sa cautam pe altul, superior Lui.

Prin urmare, in mod necesar, Dumnezeu (trebuie) sa fie pretutin-

deni si sa «fie superior (tuturor), insa in virtutea unei taine divine si

(data fiind) subtilitatea (fiintei Sale), intunericul strabatut de El nu-L
cuprinde

;
(de altfel acesta) nici nu poate sa se impartaseasca de cu-

ratia Lui. Deci, la Dumnezeu nici un rau n-are existenta in sine si pe

El nimic nu-L poate vatama (si limita).

6. In noi, insa, raul exista
;
pentru ca locuieste si lucreaza in ini-

ma, sugereaza cugetele viclene si murdare, nu ne permite sa inaltam

rugaciuni curate si ne incatuseaza mintea in lumea aceasta. S-a im-
bracat in sufletele (noastre), dar s-a atins chiar si de madularele si

oasele (noastre).

Prin urmare, dupa cum Dumnezeu fiind in vazduh, impreuna cu
satan, cu nimic nu se vatama de acesta ; la fel si harul lui Dumnezeu,
fiind in suflet impreuna cu pacatul, cu nimic nu se vatama de acesta.

Dupa cum un sclav sta totdeauna cu frica in preajma stapinului sau

si nu face nimic fara (incuviin^area) lui, la fel si noi se cuvine sa ne
inaltam cugetele si sa le descoperim Stapinului Hristos, cunoscatorul

inimilor, sa ne punem nadejdea in El (si sa zicem) : El este slava mea,

El este Parintele meu, El este boga^ia mea.

Se cuvine, deci, sa avem totdeauna in gind grija si frica (de El).

Iar daca cineva nu are harul lui Dumnezeu sadit si statornicit in el,

daca (harul) nu este alipit de suflet ziua si noaptea, si nu tine in orice

clipa (sufletul) treaz, nu-1 conduce §i indreapta spre cele bune, sa ia

aminte sa faca din teama, din durere si din zdrobirea inimii un lucru

firesc.

7. DupS cum albina lucreazS fagurele in stup in ascuns, la fel si

harul, in ascuns, in inimi, introducind iubirea sa, preface amarSciunea

in dulceap si asprimea in lucru neted.

Si dupa cum argintarul si sculptorul, lucrind un disc acoper§, in

parte, diferitele chipuri de animale, pe care le sculpteazS, si numai
cind ispraveste (toul, descopera) discul §i-l aratS stralucind la lumina ;:
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la fel si Domnul, mesterul eel adevarat, .slefuieste si reinnoieste inimile

noastre in tainS. (Face aceasta) pina cind sufletul va iesi din trup si

atunci se va arata frumuse^ea sufletului.

Cei ce vor sa ob^ina vase cu chipuri de animale in relief, mai intii

fac modele din ceara, (cu ajutorul acestora obtin tipare), apoi toarna

in ele, incit lucrul obtinut este asemenea modelului ; la fel si pacatul,

duh fiind, are chip si se schimba in multe feluri. Asemenea, si omul
eel launtric este ca o figurina, avind chip si forma. Omul eel dinlaun-

tru este o asemanare a celui din afara. (Vasul acesta) este un vas mi-

nunat si de mare pret, pentru ca Domnul a gasit placere in el mai mult

decit in oricare dintre creaturi. Gindurile cele bune sint asemenea pie-

trelor pretioase si margaritarelor, pe cind gindurile cele necurate sint

(asemenea mormintelor), pline de oase moarte, de toata murdaria ?i

mirosul eel urit.

8. Crestinii, deci, apartin altei lumi ; ei sint fii ai lui Adam celui

eeresc, o faptura noua, fii ai Duhului Sfint, frafl luminosi ai lui Hris-

tos, asemenea Parintelui lor, lui Adam eel duhovnicesc si luminos ;

(apartin) acelei ceta^i, acelui neam, acelei puteri. Ei nu sint din lumea
aceasta, ci din alta lume. Pentru ca (Hristos) insusi a zis : «Voi nu sin-

teti din lumea aceasta, precum nici Eu nu sint din lumea, aceastav (loan

17, 16).

Dupa cum atunci cind un negu^ator — inmultindu-si avutul —
vrea, dupa multe luni, sa se intoarca in patrie, el trimite (veste) la ai

sai sa-i pregateasca case, gradini si hainele necesare si, venind el cu

multa boga^ie, ai sai si neamurile il primesc cu multa bucurie ; la fel

(se intimpla) si in cele duhovnicesti : daca unii (dintre oameni) dobin-

desc bogatia cea cereasca, concetatenii lor — adica duhurile sfint;ilor

si ale ingerilor — , stiu (numaidecit acest lucru) si spun plini de admi-

ra^ie : Fratii nostri de pe pamint au dobindit o mare avere. Acestia,

(sfintii), avind cu ei pe Domnul in momentul plecarii lor (de pe pa-

mint), se indreapta catre cele de sus cu mare bucurie. Acoio, prietenii

Domnului ii primesc, pregatindu-le (in prealabil) case, gradini si ves-

minte scumpe ?i stralucitoare.

9. Se cuvine, insa, sa luam aminte, ca nu cumva bunurile pe care

le avem sa nu fie spre paguba nostra. Cei ce sint buni din fire sint pusji

in primejdie, pu^in cite pu^in, de insasi bunatatea lor, iar cei ce sint

in^elepti sint uneori Ini?elati de insasi in^elepciunea lor. De aceea, in

toate clipele trebuie s§ faca un amestec : sa uneasca bunatatea cu se-

veritatea, intelepciunea cu discernamintul, fapta cu deplina incredere

in Domnul si neincrederea in sine. Virtutea din multe (lucruri) se al-

catuieste, dupa cum si hrana, care este necesar3 pentru via^a, cu multe
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elemente se condimenteaza : pentru a fi folositoare nu este de ajuns

sa i se adauge miere, ci si piper (si altele).

10. Cei care zic ca pacatul nu este in om se aseamana acelor (oa-

meni), care inghititi de valuri, nu recunosc acest lucru si zic : «Am
auzH un vuet de ape». Ei sint inghititi de valurile rautatii si nu recu-

nosc ca pacatul este in mintea si in cugetele lor. Unii (dintre acestia) sint

dotati cu intelepciune si vorbesc (multe) lucruri (interesante), dar (vor-

birea lor) nu este dreasa cu sarea cea cereasca. Ei povestesc despre cina

imparatului, fara sa fi primit sau sa fi gustat ceva din ea. Aitceva, insa,

este sa vada cineva pe imparatul insusi, sa fi vazut deschizindu-se ca-

marile, sa fi intrat in ele, sa le mo^teneasca, sa fi mincat si sa fi baut
din acele bucate scumpe.

11. Sa presupunem ca exista o mama, care are un fiu peste ma-
sura de frumos, intelept, impodobit cu tot felul de daruri, in care ea

isi pune toate sperantele ; sa presupunem ca (el moare) si ea trebuie

sa-1 ingroape. Ei bine, ea incearca o durere fara sfirsit si o suferinta

de netrecut. Tot asa se intimpla cind sufletul moare fat§ de Dumne-
zeu : mintea este cuprinsa de intristare, de lacrimi si de durere nein-

eetata ; inima este zdrobita, este cuprinsa de grija si de frica si ii este

necontenit foame si sete dupa bine. Dar atunci cind vine peste ea harul

lui Dumnezeu si speranta, nu mai este trista, ci se bucura ca si cind a

gas-it o comoara. (Se bucura), dar in acelasi timp se §i teme, ca nu

cumva s-o piarda, pentru ca tilharii o ameninta. Dar dupa cum eel

care a trecut prin multe necazuri si a scapat cu multa osteneala,

atunci cind dobindeste avere multa nu se mai teme de paguba ; tot asa

(se intimpla cu oamenii) duhovnicesti : trecind mai inainte prin incer-

cari multe si infricosatoare si umplindu-se dupa aceea de har si de bu-

nuri (duhovnicesti), nu se mai tem de cei ce vor sa-i jefuiasca, pentru

ca bogatia lor nu este pu^ina. Totusi au si ei o teama. Nu ca aceia care

se tem de duhurile cele viclene, ci o teama legata de folosirea daruri-

lor spirituale incredintate lor.

12. Un astfel de om se considera pe sine mai prejos decit toti pa-

-catosii. Cu cit se adinceste el in cunoasterea lui Dumnezeu, pe atit se

considera pe sine un nestiutor si cu cit stie (mai mult despre El), pe

atit crede ca nu stie nimic. Aceasta convingere, care devine in sufletul

sau ca si ceva firesc, i-o creaza harul. Dupa cum un tinar, purtind un
prune, il duce unde vrea, tot asa si harul, actionind in adincul sufletu-

lui, poarta mintea si o inalta pina la cer, pina la lumea cea desavirsita

^i la odihna cea vesnica. Dar §i in starea de har sint trepte si demnita^i.

Altul este comandantul ostirilor, caruia ii este deschisS calea la impa-

rat si altul este o capetenie (obisnuita). Dupa cum o casa plana de fum
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il lasa sa se raspindeasca in atmosfera, tot asa si rautatea, umplind

suflttul, se revarsa in afara si da roade. Si dupa cum cei carora li s-a

incredintat conducerea unei provincii sau (paza) tezaurului imparatesc,

se ingrijesc totdeauna sa nu displaca imparatului, tot asa si cei carora

li s-a incredintat o lucrare spirituals sint totdeauna stapinift de grija §i

ehiar in odihna fiind, ei nu au odihna. Pentru ca ei trebuie sa scoata

din cetatea sufletului impara^ia intunericului si pe barbarii care au pus

stapinire pe el.

13. Imparatul Hristos trimite pe oamenii Sal sa razbune cetatea,

leaga pe tirani, stabileste acolo un comandament ceresc si o oaste de

duhuri sfinte, ca in propria Sa patrie. De cind soarele straluceste in

inimi, razele sale patrund in toate madularele si o pace adinca dom-
neste in aceste locuri. Totusi, lupta omului, nevointele si iubirea lui

de Dumnezeu, (abia) atunci se arata, cind, impu^inindu-se harul, el se

imbarbateaza si striga catre Dumnezeu. Dar tu, auzind ca exista fluvii

populate cu balauri, guri de lei, puteri intunecate sub cer si un foe care

ande si piriie in madulare, nu tii seama de toate acestea, pentru ca

n-ai in^eles ca, daca nu primesti arvuna Duhului Sfint, atunci cind su-

fletul tau va iesi din trup, (acestea) vor refine sufletul tau si nu-ti vor

permite sa te ridici la ceruri. Tot asa, cind auzi vorbindu-se despre

demnitatea sufletului ce valoare are firea cea ra^ionala, nu intelegi ca

Dumnezeu n-a vorbit despre ingeri, ci despre (natura) omeneasca,

atunci cind a zis : «Sa-l facem dupa chipul si asemanarea Noastra»

(Gen. 1, 26). Tu nu intelegi ca cerul si pamintul vor trece, dar ca tu

esti chemat sa fii nemuritor, sa fii fiu (al lui Dumnezeu), frate si mi-

reasa a Imparatului ? In viata de toate zilele tot ceea ce apartine mire-

lui, estei si al miresii ;
• tot asa (si in cele duhovnicesti) ; tot ceea ce

apartine Domnului, iti incredinteaza tie. N-a venit El, oare, intru aju-

torul tau ? Nu te-a chemat personal ? Nu pricepi (din acestea) nimic

si nu ai constiinta nobletei tale ? Da, pe buna dreptate deplingea (psal-

mistul) inspirat caderea ta, cind zicea : «Omul in cinste fiind, n-a pri-

cepvt ; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte si s-a asemanat
Ion (Ps. 48, 21). Slava Tatalui si Fiului si Sfintului Dun, in veci. Amin.

OMILIA A XVII-A

Despre ungerea si slava duhovniceasca a crestinilor
;

(in rindul al

doilea) ca fara Hristos este imposibil a se mintui (cineva), sau a se face

partas al vietii celei vesnice.

1. Crestinii desavirsi^i, care s-au invrednicit sa ajunga la masura

desavirsirii si sa se aflte foarte aproape de Imparatul, sint consacrati

12 — Sflntul Macarie
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pentru totdeauna pentru crucea lui Hristos. Dupa cum, pe vremea pro-

fetilor (untdelemnul) ungerii era mai de pret decit orice lucru, pentru

ca servea la ungerea impara^ilor si a profetilor, tot asa acum, (ungerea

are o insemnatate aparte) ; unsi fiind cei duhovnicesti cu ungere ce-

reasca, ei devin Hristosi dupa har, imparati si preoti ai tainelor ceresti.

Ei devin fii, demoni si dumnezei, legati, captivi, afundati, rastigniti si

consacrati (Domnului). Pentru ca, daca ungerea cu untdelemnul, care

provenea dintr-o planta si dintr-un lemn vazut, avea atita putere, incit

cei unsi, primind o demnitate, nimeni n-o contesta ;
— era, de-altfel,

stabilit ca asa sa se aseze regii. David (insusi) cu acest (untdelemn) a

lost uns. Indata (dupa ce a fost uns) a fost supus incercariior si neca-

zurilor, dar dupa sapte ani a ajuns imparat — ; cu cit mai mult, cei

care se ung, dupa duh si dupa omul lor eel dinlauntru, cu untdelemnul

eel sfintitor, aducator de bucurie, ceresc si duhovnicesc, primesc pece-

tea cereasca si duhovniceasca a Imparatiei celei nestricacioase si a pu-

terii vesnice, «arvuna Duhului» (II Cor. 1, 22 ; 5, 5), pe Duhul Sfint,

Mingiietorul, pentru ca El mingiie si veseleste pe cei care se afla in

necazuri.

2. Cei care au fost unsi cu (untdelemnul provenind) din lemnul

vietii, Iisus Hristos, si din planta cea cereasca, se invrednicesc sa ajun-

ga la masura desavirsirii, adica (sa dobindeasca) imparatia si infierea.

Ei smt impreuna initiati (in tainele) imparatiei ceresti, au indrazneala

fata de Stapinul tuturor, intra in palatul Sau unde sint ingerii si du-

hurile Sfintilor chiar daca sint inca in aceasta lume. Ei n-au primit

inca mostenirea intreaga, care le este pregatita pentru viata viitoare,

dar arvuna pe care au primit-o acum, ii face siguri de ea si se (simt)

ca deja incoronati si imparatind. Ei nu se uime'sc de faptul ca vor tre-

bui sa domneasca impreuna cu Hristos, cind Duhul se va arata din bel-

sug. De ce ? Pentru ca, pe cind erau inca in trup au incercat gustul

acelei dulceti si lucrarea acelei puteri.

3. Dupa cum, atunci cind un prieten al imparatului, unul care pe-

trece la palat, care cunoaste tainele (palatului) si vede porfira (impa-

ratuiui), ajunge sa fie (uns) imparat si sa fie incoronat el, nu-si pierde

cumpatul, nici nu se teme, pentru ca de multa vreme, a fost introdus

in tainele palatului ; de altfel nici nu este cu putinta ca vreunul dintre

cei simpli, fara invatatura si neinitiati in tainele (palatului), sa intre

acolo si sa domneasca, ci numai cei cu experienta si (invatatura) ; tot

asa se intimpla cu crestinii, care vor domni in veacul viitor. Ei nu-si

vor pierde cumpatul, pentru ca cunosc mai dinainte tainele harului.

Cind omul a calcat porunca, diavolul a acoperit tot sufletul cu un

val intunecos. Dar cind a venit harul, tot valul a fost dat la o parte.
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Atunci sufletul fiind curatit si reprimindu-si firea sa, (acea) zidire cu-

rata si fara prihana, contempla fara incetare, in toata curatia, cu ochi

curati, slava luminii celei adevarate, pe Soarele eel adevarat al drep-

tatii care straluceste in inima.

4. Dupa cum la sfirsitul lumii, cind firmamentul se va.clatina, iar

cei drepti vor petrece in imparatie, in lumina si slava, nimic altceva

vazind decit numai pe Hristos stind totdeauna in slava de-a dreapta

Tatalui
; tot asa si aceia care sint de acum fascinati si captivati de vea-

cul acela, contempla frumusetile si minunatlile de acolo. Pentru ca

noi, desi sintem pe pamint, «avem cetatea noastra in ceruri» (Filip 3,

20) ; in acea lume poposim si traim cu mintea si cu omul eel dinlauntru.

Dupa cum ochiul trupesc, curat fiind, vede totdeauna clar soarele,

la fel si mintea, cu o desavirsire curatita, vede totdeauna slava lumi-

nii lui Hristos, este impreuna cu Domnul ziua si noaptea, in felul in

care trupul Domnului, unit cu divinitatea, este totdeauna impreuna cu

Duhul Sfint. Oamenii, insa, nu ajung deodata, la astfel de trepte (ale

desavirsirii), ci numai prin osteneli, necaz si multa lupta. Sint unii, in

care exista, lucreaza si se odihneste harul, dar in care locuieste si rau-

tatea. Deei, doua stapiniri lucreaza intr-o singura inima ; a luminii si

a intunericului.

5. Probabil ca ma vei intreba : «Ce impdrtasire are lumina cu in-

tunericul ? Cum poate lumina cea divind, cea fara prihana si curata sa

fie umbrita si intinata ?» ( II Cor. 6, 14, 16). Pentru ca este scris :

«Si lumina straluceste intru intuneric, iar intunericul n~a cuprins-o»

(loan 1, 5). (Eu zic) ca lucrurile nu trebuie intelese sub un singur as-

pect, nici dintr-un singur punct de vedere; Intr-adevar, unii oameni
intru atit se odihnesc in har, incit devin mai tari decit rautatea care

locuieste in ei ; dar, cu toate ca se indeletnicesc cu rugaciunea si arata

dragoste fata de Dumnezeu, desi ramin inca in har, ei sint uneori pra-

da a cugetelor rele si a pacatului. Altii, insa, fiind usuratici si simpli,

indata ce harul lucreaza, cit de cit in ei, socotesc ca pacatul nu mai
exista. Dar cei ce au discernamint si intelepciune nu indraznesc sa ne-

ge c:'i avind harul lui Dumnezeu, ei nu sint scutiti de ginduri rusinoase

si murdare.

6. Am intilnit deseori printre frati, pe unii care au primit atita

har si bucurie, incit timp de cinci sau sase ani spuneau ca pofta s-a

stins in ei. Dar dupa aceasta, pe cind socoteau ca s-au eliberat (defini-

tiv) de ea, rautatea, care era ascunsa s-a trezit in ei si au fost mistuiti

de pofta, incit se intrebau uimiti : de unde a venit, dupa atita timp,

atita rautate asupra lor ? De aceea, (in mod firesc), nimeni dintre cei

cu mintea intreaga nu indrazneste sa spuna : Avind harul in mine, sint
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liber fa^a de pacat ; ci, ambele realitati (harul §i pacatul) lucreaza in-

tru mintea mea. Cei ce n-au experienta lucrurilor, pe cind harul lu-

creaza cit de cit in ei, socotesc ca deja au invins, ca sint crestini desa-

virsiti. Eu, insa, zic ca asa stau lucrurile : dupa cum atunci cind soarele

stralucind pe cer, in aer curat, vin in jurul sau norii si-1 acopera, in-

tunecind vazduhul, fara insa sa-1 vatame, pentru ca el ramine intreg

in lumina si in elementul sau ; la fel stau lucrurile cu cei ce nu sint

cu desavirsire curatiti ; desi traiesc in harul lui Dumnezeu, ei sint sta-

piniti, in adincul lor, de pacat. Ei au porniri naturale si ginduri puter-

nice pentru Dumnezeu, dar nu sint cu totul de partea binelui.

7. La fel se intimpla si cu cei care, in adincul lor sint stapiniti de

partea cea buna ; adka de har : si ei sint supusi si robi cugetelor celor

viclene si partii celei rele. Deci, este nevoie de mult discernamint pen-
tru ca sa afle cineva, din proprie experienta, ca lucrurile stau in acest

chip. Eu iti spun ca si Apostolii, care aveau pe Mingiietorul, n-au fost

intru totul fara de grija. La bucuria si veselia lor se adauga teama si

cutremurul (iscate chiar) de har, nu de rautate
;

(in felul) acesta harul

ii proteja sa nu se abata citusi de putin (de la calea cea dreapta).

Dupa cum, aruwcind cineva o pietricica intr-un zid, acesta nu se

muta, nici nu se vatama cu nimic ; sau slobozind cineva o sageata im-

potriva unuia care poarta scut, cu nimic nu vatama fierul (scutului),

nici trupul, ci, ricosind, cade ; tot asa, apropiindu-se de Apostoli un rau

cit de mic nu-i vatama, pentru ca erau imbraca^i cu puterea desavirsita

a lui Hristoa. Fiind ei insisi desavirsiti, aveau libertatea de a savirsi

lucrurile dreptatii.

8. Sint, deci, unii care afirma ca dupa ce sufletul (a primit harul)

nu mai are nici o grija. (Acest lucru este gresit) pentru ca Dumnezeu
cere chiar de la cei desavirsiti (cooperarea) vointei sufletului lor la lu-

crarea Duhului ; cere ca si ei sa-si dea consimtamintul lor (la savirsi-

rea faptelor bune). Pentru ca spune Apostolul : «Duhul sa nu-l stin-

geti,> (I Tes. 5, 19). Astfel, unii dintre acestia au dorit sa nu fie povara

altora
; al^ii sa se sprijineasca pe propriile puteri ; altii, insa, primind

daruri de la laici le-au dat saracilor. Acest gest este superior (celorlal-

te). Tot asa unii dintre cei ce au dobindit harul, se ingrijesc doar de ei

insisi. Altii, insa, se straduiesc sa fie de Mas si altor suflete. Acestia

(din urma) sint cu mult superiori celorlalti. Dar sint altii, care, dupa ce

au primit harul, expun trupurile lor, pentru numele lui Dumnezeu la

insulte si suferinte. Acestia sint superiori (tuturor). Unii, savirsind

virtutea, vor sa se faleasca si sa fie admirat^i de oameni, zicind ca fiind

crestini sint partasi ai Duhului Sfint. Altii, insa, se straduiesc sa ramina
necunoscuti si evita intilnirea cu oamenii. Acestia sint cu mult supe-
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riori celor (dinainte). Vezi, chiar si in starea de desavirsire, exista o

masura a dragostei fata de Dumnezeu, superioara si abundenta, care

provine (tot) din vointa naturala ?

9. Dupa cum cineva, imbracat fiind saracacios, se viseaza bogat,

dar sculindu-se din somn, iara§i se vede sarac si gol, la fel sint unii

dintre cei ce vestesc cuvintul eel duhovnicesc ; ei par ca vorbesc in

cunostinta de cauza, (de?i nu-i asa). Fara sa fi gustat din obiectul cu-

vintelor lor, ramin cu mintea la o oarecare inchipuire. Si dupa cum o

femeie imbracata in matasuri, impodobita cu margaritare, se expune
in bordel, la fel este inima acestora : bordel al duhurilor necurate. Le
place sa vorbeasca despre faptele virtutii, dar nu se indeamna la fapte.

10. Dupa cum este cu neputinta ca pestele sa traiasca fara apa,

sau sa mearga cineva fara picioare, sa vada lumina fara ochi, sa vor-

beasca fara limba, sau sa auda fara urechi, tot asa este cu neputinta sa

cunoasca cineva tainele si intelepciunea lui Dumnezeu, sa fie bogat (in

bar) si crestin, fara Domnul Iisus si fara lucrarea puterii divine. Pentru
ca aceia sint cu adevarat intelepti, luptatori, curajosi si filozofi ai lui

Dumnezeu, care sint condusi si pastoriti dupa omul (lor) launtric de
puterea divina. Filozofii paginilor predau retorica, insa altii, care sint

mai putin mesteri la cuvint, barbati cucernici, se bucura si tresalta

de bucurie din cauza harului lui Dumnezeu. Sa judecam acum care

sint mai buni. «fn fapta si in putere», zice (Apostolul) «sta imparatia

lui Dumnezeu, nu in cuvint» (I Cor. 4, 20).

11. Este usor sa spuna cineva : piinea aceasta este facuta din griu.

Este insa necesar sa spunem cu de-a manuntul $i cum se pregateste si

cum se coace. A vorbi despre nepatimire si desavirsire (este lucru usor ;

dar a expune lucrurile din propria experienta) la putini le este dat

(s-o faca). Evanghelia inva^a succint : «Sa nu te minii ; sa nu poftesti

(bunurile aproapelui tau) ; daca cineva iti da o palma peste obrazul

drept, intoarce-l si pe celalalt ; daca cineva se judeca cu tine sa-fi ia

haina, da-i lui si cama$a» (Luca 6, 29 ; Matei 5, 40). Apostolul insa

invata pe larg cum trebuie sa se savirseasca lucrarea de curatire (si

anume spune ca trebuie sa se faca) putin cite pu^in, cu rabdare si cu

staruin^a. El hraneste (pe cei ce imbratlseaza mesajul evanghelic) mai

intii cu lapte, ca pe niste prunci, apoi ii duce la crestere si desavirsire.

Deasemeni, spune Evanghelia : «Haina se face din lina». Aceasta pro-

pozi^ie nu se afla in Sf. Evanghelie. Ea a fost preluata, probabil, din

traditia orala. Apostolul, insa, arata amanuntit cum se face.

12. Cei ce graiesc cuvinte duhovnicesti, (fara sa fi gustat din du-

hovnicie), sint asemenea unui om care calatore^te pe vreme de arsi^S

pe un cimp pustiu si facindu-i-se sete isi inchipuie un izvor curgind
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si pe sine bind (din el), pe cind buzele si limba lui se usuca de sete.

Sau (se aseamana) unui om care vorbeste despre miere si (spune) ca

este dulce, fara sa fi gustat din ea si fara sa cunoasca gradul dulcetii

(ei). La fel sint si cei ce vorbesc despre desavirsire, despre bucuria spi-

rituals si despre nepatimire ; necunoscindu-le direct, lucrurile nu sint

precum le spun. Cind unul dintre acestia se invredniceste sa traiasca

doar in parte cele ce spune, atunci isi zice : Lucrurile nu sint precum
crerieam

; altfel vorbeam eu si altfel lucreaza Duhul.
13. Crestinismul, (evanghelia), este hrana si bautura. Cu cit se

infrupta cineva din el, cu atit mai mult i se inflacareaza mintea de
dulceata (lui). Infruptindu-se (din el, mintea) nu i se mai satura si il

cauta cu nesat.

Atunci cind cineva, insetat fiind, i se ofera o bautura dulce, indata
ce gusta din ea, mai tare este ars (de sete) si mai virtos doreste sa bea.

La fel stau lucrurile (intru cele duhovnicesti) ; setea de Duhul este

neincetata. Acestea nu sint vorbe goale. (Setea aceasta este urmarea
faptului ca) Duhul lucreaza in suflet, in chip tainic.

Unii socotesc ca departindu-se de femeie si de toate cele vazute,
sint sfinti. Dar nu este asa. Pentru ca rautatea traieste si se ridica in

inima omului. (Numai) acela este sfint care s-a cura^it si sfin^it dupa
omul eel dinlauntru. Ca acolo unde se inalta adevarul, (apare) ratacirea

si se lupta cu el, straduindu-se sa-1 intunece si sa-1 acopere.

14. Pe cind iudeii de^ineau preo^ia, (unii oameni) din acest popor
— (ca) Eleazar si Macabeii — au fost persecutati si supusi la cazne,
pentru ca au staruit in adevar. Dar din momentul rastignirii si al (sfi-

sierii) catapetesmei, cind Duhul s-a departat de la ei, s-a descoperit
adevarul si lucreaza intru noi. <Mai tirziu), iarasi (unii) au fost per-
secutati chiar de poporul lor ; au fost persecutati si pusi la cazne chiar

de poporul lor, pentru ca aceia care iubesc adevarul sa devina martorii

(Lui). Intr-adevar, cum s-ar arata adevarul, daca n-ar exista mincinosii

c?are-l dusmanesc §i se arunca impotriva lui ?

Si printre frati sint unii, care poarta patimi si slabiciuni : acestia

trebuie sa arate multa grija ca sa nu cada. Unul dintre ei, pe cind se

ruga cu un altul, a fost rapit de puterea divina si a vazut cetatea (ce-

reasca), Ierusalimul eel de sus, chipuri luminoase si o lumina nesfirsita.

Si a auzit un glas care zicea : lata locul de odihna al celor drepft. Dar,

dupii put;in timp, trufindu-se si socotind ca cele ce a vazut il privesc pe

el, a cazut (in prapastia) cea fara fund a pacatului si in mii de rele.

15. Deci, daca un om interiorizat si superior a cazut, cum poate sa

spuna un oarecare : postesc, ofer adapost, imi impart bunurile (sara-

cilor), deja sint sfint. Pentru ca abtinerea de la cele rele nu echivaleaza
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cu desavirsirea
;
(desavirsirea consta) in faptul de a patrunde in mintea

ta cea intunecata si de a omori pe sarpele care te-a ucis, care se cui-

bareste (in partea) cea mai profunda a min^u si in adincul cugetelor

tale, in asa zisele camari si locuri de odihna ale sufletului.

intr-adevar, inima este un abis, dar trebuie sa ucizi acest sarpe si

sa indepartezi toata necura^ia din tine. De altfel, to^i filozofii, Legea

si Apostolii,, chiar si venirea Mintuitorului au avut ca scop cura^ia.

Orice om, fie el iudeu, fie elin, iubeste cura^ia, dar nu poate sa se

eurateasca. Se cuvine, deci, sa cercetam, cum si prin ce (mijloace) se

objine cura^ia inimii. (Trebuie spus ca) prin niciunul, afara de Cel ce

s-a rastignit pentru noi ; Acesta este Calea, Adevarul, Usa, Margari-

tarul, piinea cea vie si cereasca. Fara acest Adevar, nu poate sa cu-

noasca cineva adevarul si sa se mintuiasca.

Deci, dupa cum, dupa omul eel din afara ai renun^at la lucrurile

cele vazute si le-ai impar^it (celor nevoiasi), tot asa se cuvine sa renunti

si sa socotesti ca de nimic (orice achiztyie) in in^elepciunea acestei lumi,

in cunoastere si in elocin^, ca sa te po^i edifica cu «nebunia» predicii

(I Cor. 1, 21). In aceasta predica, (spunea Apostolul Pavel), este in^elep-

ciunea cea adevarata, care nu cunoaste stralucirea cuvintelor, dar are

o putere care lucreaz§ prin sfinta cruce. MSrire Treimei, celei de o

l'iin^a in veci. Amin.

OMILIA A XVIII-A

Despre comoara crestinilor, adica despre Hristos si Duhul Sfint,

Care in diferite chipuri ii exerseaza ca sa ajunga la desavirsire.

1. Daca cineva este bogat in (aceasta) lume si are o comoara as-

cunsa, el isi procura cu boga^ia si comoara sa tot ceea ce vrea. Isi

procura (lucruri) si obiecte de pret si este incredintat ca poate dobindi

tot ce-si doreste. Tot asa §i cei care cauta sa ob^ina de la Dumnezeu
— si obtinind, pastreaza — comoara cea cereasca a Duhului, pe Domnul
insusi, care straluceste in inimile lor ; acestia implinesc toata dreptatea

virtutilor si obtin fructele minunate ale implinirii poruncilor Domnului,

datorita lui Hristos. Care este intru ei, Care-i face sa dobindeasca o

bogatie si mai mare. Pentru ca, datorita comorii ceresti savirsesc toata

dreptatea si intari^i fiind de mul^imea bogatiei duhovnicesti (care se

afla in ei), ei implinesc toate poruncile Domnului. Zice Apostolul : «Noi

avem aceasta comoara in vase de lut» (II Cor. 4, 6), in^elegind prin

comoara puterea sfintitoare a Duhului. Si iarasi, ^Acesta S-a facut pen-

tru noi intelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sjintire si rascumparare»

(I Cor. 1, 30).
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2. Prin urmare, eel ce a aflat si are intru sine comoara cea ce-

reasca a Duhului, acela implineste in chip neprihanit, nesilit de nimeni
si usor toata dreptatea poruncilor si toata lucrarea virtu^ilor.

De aceea, sa rugam si noi pe Dumnezeu, Sa-I cerem s,i sa-L im-

ploram sa ne daruiasca si noua acea comoara a Duhului Sau, pentru

ca astfel noi sa putem implini fara prihana §i cu curatie toate poruncile

Lui, sa implinim toata dreptatea Duhului, in chip curat si desavirsit,

datorita comorii ceresti, care este Hristos.

Si dupa cum eel ce este sarac, lipsit (de cele necesare) si hamesit

de foame, nu poate dobindi nimic in (aceasta) lume din cauza ca saracia

il coplese§te, iar eel ce are comoara, precum s-a zis mai inainte, do-

bindeste, fara osteneala, toate cite vrea, la fel si sufletul eel gol si

pustiu de partasia Duhului, care se afla (cuprins) de cumplita saracie

a pacatului, nu poate, chiar daca vrea, sa produca rodul Duhului, (rodul)

Dreptatii cu adevarat, inainte de a se impartasi cu Duhul.

3. In acela§i timp se cuvine ca fiecare sa se sirguiasca in a ruga

pe Domnuli sa-1 invredniceasca sa afle si sa primeasca comoara cea

cereasca a Duhului, pentru a putea sa indeplineasca fara osteneala si

greutate, fara prihana §i in chip curat, toate poruncile Lui pe care

(omul) mai inainte (de a primi ajutorul Lui), fie si fortindu-se nu le

putea indeplini. Pentru ca fiind sarac si lipsit de partasia Duhului
— fara comoara cea duhovniceasca — cum ar fi putut sa dobindeasca
astfel de bunuri duhovnicesti ? Numai sufletul care a aflat pe Domnul
si comoara cea adevarata, datorita unei indelungate cautari a spiritului

(sau, datorita) credin^ei si marii lui rabdari — face precum s-a zis mai
inainte, roadele Duhului, (implineste), toata dreptatea si poruncile

Duhului, in sine si prin sine, in chip curat, desavirsit si fara prihana.

4. Sau, sa ne folosim de un alt exemplu : atunci cind un om bogat

organizeaza o masa, din bogatia §i comoara pe care o are, el cheltuieste

(mult) si nu se teme ca acest fapt il va saraci, pentru ca averea lui

este mare. De aceea, el veseleste din belsug si in chip stralucit pe

invitatii sai, oferindu-le bucate alese si diferite. Din contra, atunci cind

eel sarac si lipsit vrea sa intinda cuiva masa, el imprumuta totul :

vesela, fata de masa si (multe) altele. Dupa ce au mincat cei invitati

asa cum (se maninca) la cina unui sarac, el restituie fiecaruia ceea ce

a imprumutat : vesela de argint, fat^ de masa si celelalte. Iar dupa

ce toate au fost restituite, el ramine sarac si gol, pentru ca nu are o

bogatie a sa, de care sa se poata bucura.

5. Tot asa si cei ce sint bogaft in Duhul Sfint, cei ce au cu adevarat

bogatia cea cereasca si comuniunea Duhului, atunci cind vorbesc cuiva

cuvlntul adevarului, cind impartasesc cuvintul duhovnicesc si vor sa
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desfateze sufletele (semenilor lor) vorbesc din prisosul (inimii) lor si

din comoara lor, pe care o poarta in ei ; cu aceasta desfateaza sufletele

celor ce asculta, si nu se tern ca nu cumva sa se saraceasca. pentru ca

poarta in ei comoara cereasca a bunatafti, din care pun inainte si des-

fateaza pe oaspe^M cei duhovnicesti. Pe cind eel sarac, eel ce nu are

nimic din bogatia lui Hristos, eel care nu are in sufletul sau bogatia

cea duhovniceasca — aceea din care izvorasc toate cuvintele si faptele

bune, toate gindurile divine si tainele cele de negrait — daca vrea sa

vesteasca cuvintul adevarului si sa desfateze (cu el) pe unii dintre as-

cultatori — dat fiind ca el nu poseda in sine cuvintul lui Dumnezeu,
in toata puterea si adeverirea, ci numai citeaza si imprumuta cuvinte

din vreo scriere sau (cuvinte) auzite de la barba^i duhovnicesti — reda

si explica (aceste cuvinte). (Cele spuse) par sa desfateze si sa bucure
pe unii, dar dupa ce discursul sau s-a terminat, fiecare cuvint se re-

intoarce la cele din care a fost luat, si el ramine iarasi gol si sarac,

pentru ca nu are o comoara a sa de la Duhul din care sa ofere, sa folo-

seasca si sa desfateze pe altii
;
(de altfel), el insusi nu se bucura, nici

nu se veseleste in Duhul.

6. De aceea trebuie oa mai intii sa cerem de la Dumnezeu eu

inima zdrobita si cu credinp, sa ne dea sa aflam comoara cea adevarata

a lui Hristos in inimile noastre, cu puterea si lucrarea Duhului. Si asa,

dupa ce am aflat ceea ce ne este noua folositor, pe Domnul, mintuirea

si viata vesnica — atunci, pe cit ne este cu putin^a, sa cautam sa fim

folositori si altora, oferind de la Hristos, din comoara (noastra) cea laun-

trica, toata bunatatea cuvintelor spirituale si explicind tainele ceresti.

Pentru ca asa a voit Tatal intru bunatatea Sa, sa locuiasca in oricine

crede si se roaga Lui. Pentru ca, zice, «cel ce ma iube$te pe Mine va ji

iubit de Tatal Meu si Eu il voi iubi pe el si Ma voi descoperi lui» (loan

14, 21). Si iarasi : «Eu si Tatal Meu vom veni si ne vom salaslui intru el»

(loan 14, 23). Asa a voit nesfirsita bunatate a Tatalui ; a?a s-a mani-
festat iubirea sufleteasca a lui Hristos, a?a a fagaduit bunatatea cea de

negrait a Duhului.

Marire indurarii celei de negrait a Treimei.

7. Cei care s-au invrednicit sa devina fii ai lui Dumnezeu si sa se

nasca de sus, de la Duhul Sfint, care au in ei pe Hristos care-i lumi-

neaza si le da repaos, acestia sint calauziti in multe si felurite chipuri

de Duhul, iar inima le este inviorata in chip nevazut, in odihna spiri-

tuals de har. Sa dam citeva exemple din bucuriile cunoscute in (aceasta)

lume, pentru a ilustra oarecum prin ele petrecerea harului in suflet.

Uneori (aceste suflete) se desfateaza ca la o cina imparateasca. Se vese-

lesc si se bucura cu bucurie mare. Alta data sint asemenea miresei care
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se odihneste alaturi de mirele ei intr-o odihna divina. Alteori sint pre-

cum ingerii cei fara de trup ; desi sint in trap, cu aceeasi usurinta se

misca. Alteori sint ca (si cuprinse) de betie, imbatindu-se si veselindu-se

in Duhul, de be^ia tainelor divine si duhovnicesti.

8. Alta data pling si se tinguiesc pentru neamul omenesc, se roaga

pentru intreg (neamul lui) Adam, se indurereaza si pling, pentru ca

sint cuprinsi de Duhul de dragoste pentru omenire. Alta data Duhul
aprinde in ei atita bucurie si iubire ca daca ar fi posibil, pe toti oamenii

i-ar stringe la pieptul lor, fara sa deosebeasca pe eel rau de eel bun.

Alta data atit de mult se smeresc in smerenia Duhului, incit se socotesc

mai prejos decit orice om, se socotesc ultimii si cei mai neinsemnati

dintre toti oamenii. Alta data sint tinuti de Duhul intr-o bucurie de

negiait. Alta data sint asemenea unui (barbat) puternic, care luind

panoplia imparateasca si coborind la razboi impotrvia dusmanilor, ii

bate si ii invinge. Pentru ca, la fel si (barbatul) eel duhovmcesc apuca
armele cele ceresti ale Duhului, coboara la lupta impotriva dusmanilor,

ii bate si ii supune sub picioarele sale (I Cor. 15, 27).

9. Alta data sufletul se odihneste intr-o mare liniste, intr-o seni-

natate si o pace adinca, afundat intr-o placere spirituals, intr-un repaus

si mutyumire de negrait. Alta data harul ii da pricepere, intelepciune

inefabilS si cunoastere (a tainelor) Duhului celui de nepatruns, (taine)

care este imposibil a fi graite de limba si de gura. Alta data devine

un om obisnuit. Astfel, harul se manifests in ei in chip diferit si in

multe feluri calauzeste sufletul — il odihneste dupa voia lui Dumnezeu
sau il inoearca in diferite chipuri — pentru a-1 readuce la Tatal eel

ceresc desavirsit, fara prihana si curat.

10. Lucrarile Duhului, de care am vorbit mai inainte se manifests

in cei ce sint pe trepte superioare, aproape de desavirsire. Diferitele

odihniri ale harului, spuse mai inainte sint nume diferite, insa ele lu-

creaza necontenit in acestia, o lucrare urmind pe alta. Atunci cind su-

fletul a ajuns la desavirsire duhovniceasca, cind s-a curatit cu desa-

virsire de patimi, cind s-a unit cu Duhul, Mingiietorul, intr-o comuniune

negraita, cind s-a invrednicit sa devina Duh, amestecat cu Duhul, atunci

el tot devine lumina, tot (sufletul devine) ochi, tot (sufletul devine) duh,

tot (sufletul devine) bucurie, tot (sufletul devine) odihna, tot (sufletul

devine) indurare, tot (sufletul devine) bunatate, tot (sufletul devine) blin-

dete. Si dupa cum o piatra (care se afla in adincul marii) este incon-

jurata de pretutindeni de apa ; la fel si acestia, in orice privinta fiind

amesteca^i cu Duhul Sfint, se fac asemenea lui Hristos. Ei poarta in sine,

neschimbate, virtutile puterii Duhului si sint inlauntrul lor fara pri-

hana, fara pata si cura^i.
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11. Pentru ca restaurati fiind de Duhul, cum ar putea sa produca

in afara rodul rautStii ? (Imposibil), ci totdeauna si pretutindeni stra-

lucesc in ei roadele Duhului.

Sa rugam, deci si noi pe Dumnezeu, cu credinta, cu dragoste si cu

nadcjde multa, sa ne dea si noua in dar harul eel ceresc al Duhului,

pentru ca acelasi Duh sa ne conduca si pe noi si sa ne calauzeasca inspre

(implinirea a) toata voia lui Dumnezeu, sa ne dea odihna dupa feluri-

mea odihnei Sale pentru ca, datorita unei astfel de calauziri, unui astfel

de exercitiu al harului si de progres duhovnicesc, sa ne invrednicim sa

ajungem la desavirsirea plenitudinii lui Hristos, dupa cum spune Apos-

tolul : *Sd ne umplem de toata plindtatea lui Hristos» (Efes. 4, 13). (De

altfel) Domnul a promis ca va darui tuturor celor care cred in El sj ll

roaga cu adevarat, (sa cunoasca) tainele comuniunii celei de negrait a

Duhului. De aceea, consacrindu-ne in intregime Domnului, sa ne stra-

duim a obtine bunurile amintite mai inainte. Sfin^indu-se la trup §i la

suflet §i pironindu-ne pe crucea lui Hristos, sa ne facem vrednici de

impara^ia cea vesnica, slavind pe Tatal, pe Fiul si pe Duhul Sfint, in

veci. Amin.

OMILIA A XIX-A

Crestinii, care vor sa progreseze §i sa creasca (in bine) sint datori sa

se sirguiasca spre orice lucru bun, pentru ca sa se izbaveasca de pacatul

care locuie^te (in ei) si sa se umple de Duhul Sfint.

1. Cel ce vrea sa se apropie de Domnul, sa se invredniceasca de

viata vesnica, sa devina salas al lui Hristos, sa se umple de Duhul Sfint,

sa (poarte) roadele Duhului §i sa implineasca in chip curat si fara pri-

hana poruncile lui Hristos, trebuie mai intii, sa creada cu putere in

Domnul, (apoi) sa se dedice in intregime poruncilor Lui si sa se lepede,

intru totul, de lume, pentru ca mintea lui sa nu se mai preocupe de

ceva din lucrurile vazute. Trebuie, de asemeni, sa staruie neincetat in

rugaciune, sa a^tepte cu credinta venirea si ajutorul Domnului, iar ochiul

min^ii sa fie totdeauna indreptat spre aceasta. Apoi, trebuie sa se

sileasca spre desavirsirea a tot lucrul eel bun si a tuturor poruncilor

Domnului, din cauza ca pacatul locuie§te intru ei. Si anume sa se si-

leasca a se smeri inaintea oricarui om, sa se considere drept eel mai
neinsemnat si mai rau, sa nu caute onoruri, lauda si slava de la vreun
om, dupa cum este scris si in Evanghelie (loan 5, 44) ; ci sa aiba tot-

deauna inaintea ochilor numai pe Domnul ?i poruncile Lui ; sa vrea din
toata inima a-I placea numai Lui, dupa cum spune Domnul : «lnvatati

de la Mine ca sint blind si smerit cu inima si veti afla odihna sufletelor

voastre» (Mate! 11, 29).
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2. De asemenea, sa se obisnuiasca, pe cit ii este cu putinta, sa fie

milostiv, blind, indurator si bun, dupa cum zice Domnul : «Fiti buni

si milostivi, precum si Tat&l vostru Cel ceresc este milostiv» (Luca 6, 26).

Si iarasi : *Daca Ma iubiti pe Mine, tineti poruncile Melev> (loan 14, 15).

Si iarasi : «Siliti-va sa intrati prin usa cea strimtan (Luca 13, 24). Intru

toate trebuie sa aiba ca exemplu, mereu viu in memorie, smerenia, com-
portarea, blindetea si felul de a trai al Domnului ; sa staruiasca in

rugaciune, sa ceara totdeauna cu credin^a ca Domnul sa vina si sa lo-

cuiasca in el, sa-1 intareasca in (implinirea) poruncilor Lui, ca Domnul
insusi sa se faca salas al sufletului (sau). In felul acesta cele ce savirseste

acum cu inima strinsa, atunci le va savirsi de buna voie, pentru ca s-a

obisnuit pentru totdeauna cu binele, isi aminteste mereu de Domnul si-1

asteapta totdeauna cu multa dragoste. Atunci, vazind Domnul atita

hotarire si atita zel pentru bine, vazind ca acesta se sileste continuu

sa-si aminteasca de El si sa faca binele, vazind cum, impotriva voin^ei

sale, isi indreapta, pe cit poate, inima spre smerenie, blinde^e ?i iubire,

se milostiveste de el, il izbaveste de dusmanii sai si de pacatul care

locuieste in el si-1 umple de Duhul Sfint. Si asa implineste el cu ade-

varat, fara sfortare si truda, toate poruncile Domnului ; sau mai degraba

Domnul implineste in el poruncile Sale si face sa creasca, in toata

curatia, roadele Duhului.

3. Apropiindu-se cineva de Domnul, se cuvine, mai inainte de toate,

sa se sileasca (a savirsi) binele — chiar daca inima sa nu vrea acest

lucru — si sa astepte totdeauna, cu credin^a neclintita mila Lui
;
sa se

sileasca sa iubeasca, chiar daca nu are (in el) iubire ; sa se sileasca sa

fie blind, chiar daca nu are (in el) blinde^e ; sa se sileasca sa fie indu-

ratoi, si sa aiba inima milostiva (chiar daca nu are in fire aceste insu-

siri) ; sa se sileasca sa fie indelung-rabdator, atunci cind este dispre^uit,

iar cind este batjocorit sa nu se indigneze, dupa cum s-a scris : «Sa nu

va razbunati singuri, iubitilor» (Rom. 12, 19). Sa se sileasca spre ruga-

ciune, chiar daca ii lipseste rugaciunea duhovniceasca. Vazind, deci,

Dumnezeu pe unul ca asa se lupta si cu sila, impotriva voii inimii sale,

vine catre Domnul, ii va da adevarata rugaciune a Duhului, ii va da

iubirea adevarata, blindete adevarata, indurare a inimii si bunatatea

adevarata, intr-un cuvint il va umple de roadele Duhului.

4. Daca cineva, neavind (harul) rugaciunii, se sileste sa se roage

sa ob|:ina doar acest har — fara sa se sileasca (sa practice) si blindetea,

smerenia si celelalte porunci ale Domnului, fara sa arate grija, lupta

si truda ca sa le realizeze pe acestea, in masura in care depind de hota-

rirea si de libertatea vointei lui — uneori i se da, in parte harul ruga-

ciunii, in odihna si veselia Duhului, dupa cererea sa. Insa, in compor-
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tamentul sau (un astfel de om) ramine precum era mai inainte. li

lipseste blindetea pentru ca n-a cautat-o si nu si-a dat osteneala ca s-o

obtina nici nu s-a pregatit sa fie asa. ii lipseste smerenia pentru ca

n-a cerut-o, nici nu s-a silit ca s-o obtina. Ii lipseste dragostea fata

de toti pentru ca n-a purtat grija de ea, nici n-a pomenit-o in rugaciune.

Ii lipseste credinta si increderea in Dumnezeu, pentru ca recunoscin-

du-se pe sine, nu s-a convins de saracia sa, iar in vreme de necaz, nu
s-a ostenit sa ceara de la Domnul o credinta puternica fata de el si o

incredere desavirsita.

5. (Dupa cum) trebuie cineva sa se sileasca si sa se constringa spre

rugaciune, chiar daca inima (lui) nu vrea, la fel (trebuie sa se sileasca)

pentru (a dobindi smerenia, iubirea, blindetea, sinceritatea) simplitatea,

"toatd staruinta si indelunga rabdare» (Col. 1, 11) cu bucurie, precum.

s-a scris. Tot asa (trebuie) sa se sileasca a se nesocoti, a se crede (eel

mai) lipsit si mai de pe urma (dintre oameni), a nu vorbi despre lucruri

nefolositoare, a cerceta totdeauna pe cele ale lui Dumnezeu si a vorbi

(despre ele atit) cu gura, cit si cu inima. De asemenea, (trebuie sa se

sileasca) sa nu se minie si sa tipe precum este scris : «Orice amaraciune
si suparare, minie, tipat si defaimare sa piara de la voi, impreuna cu
orice rautate» (Efes. 4, 31) ; sa (imite) felul de a fi al Domnului, prin

exersarea virtutii, comportarea buna si frumoasa, prin bunatate, sme-
renie si blinde^e. Sa nu se infumureze, crezind despre sine lucruri mai
mari decit sint, sa nu se mindreasca §i sa nu vorbeasca ceva impo-
triva cuiva.

6. Spre toate acestea se cuvine sa se sileasca eel care vrea sa spo-

reasca (in virtute) si sa placa lui Hristos
;
pentru ca Domnul, vazind

zelul si vointa celui care se sileste sa se obisnuiasca cu toata bunatatea,

simplitatea, blindetea, smerenia, iubirea si rugaciunea, El Insusi, se va

da, in intregime lui. (De aici inainte), Domnul Insusi va implini in el,

cu adevarat, in chip curat, fara sila si osteneala, tot ceea ce acesta, nici

macar cu sila, nu putea savirsi mai inainte din cauza pacatului care

locuia in el. (Acum) implinirea tuturor virtutilor devine pentru el ca

(a doua) natura.

Prin urmare, venind Domnul si locuind intr-insul si el in Domnul,

El, (Domnul), implineste intru acesta propriile Sale porunci, fara truda,

umplindu-1 pe acesta de roada Duhului. Daca insa cineva se sileste doar

spre rugaciune, pina ce primeste de la Dumnezeu (acest) dar, fara insa

a se sili §i in cele spuse mai inainte, fara a se forta si a face din ele un
obicei, nu poate sa le implineasca pe acestea cu adevarat, in chip curat

si fara prihana. Mai degraba insa (acesta) trebuie sa se pregateasca, pe

cit ii este cu putinta spre (savirsirea) binelui. Uneori, intr-adevar, vine
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harul divin peste eel ce cere si se roaga, pentru ca Dumnezeu este bun
si indurator si implineste cererile celor ce se roaga Lui. Dar eel ce nu
poseda virtutile de care am vorbit, care nu s-a pregatit, nici nu s-a

obisnuit cu ele, chiar daca primeste harul il pierde din nou. Trufindu-se,

el cade sau, eel putin, nu progreseaza, nici nu creste in harul care i s-a

dat, pentru ca nu se dedica poruncilor Domnului. Or, salasul si locul

de odihna a Duhului este smerenia, iubirea si blindetea, ca si celelalte

porunci ale Domnului.

7. Se cuvine deci, ca acela care voieste sa placa, cu adevarat lui

Dumnezeu, sa primeasca de la El harul ceresc al Duhului, sa sporeasca

si sa se desavirseaslca in Duhul Sfint
;

(se cuvine) sa se sileasca (a im-

plini) toate poruncile lui Dumnezeu, chiar daca inima nu vrea sa se

supuna, precum s-a spus : «De aceea m-am indreptat spre toate porun-

cile Tale, iar orice cale nedreapta enn urit» (Ps, 118, 104). Si dupa cum
cineva silindu-se sa persevereze in rugaciune, reuseste (sa faca) acest

lucru ; la fel, avind cineva bunavointa si silindu-se sa practice toate

poruncile, (in cele din urma) se obisnuieste a face binele. (Un astfel de

om) rugindu-se si implorind totdeauna pe Domnul, dobindeste (impli-

nirea) rugaciunii sale, se face partas, gustind din Dumnezeu si din Duhul
Sfint. (Astfel), el face sa sporeasca si sa infloreasca harul dat lui, care

salasluieste in smerenia, iubirea si blindetea lui.

8. Duhul insusi, ii daruieste (toate) acestea, il invata adevarata ru-

gaciune si adevarata blindete, pentru care el s-a silit, pe care le-a cautat,

de care a purtat grija, la care a meditat si care i-au fost date lui si,

astfel creseind si desavirsindu-se in Dumnezeu, el se invredniceste a

deveni mostenitor al imparatiei lui Dumnezeu.

Cel smerit niciodata nu cade. De unde sa cada cind el este mai

prejos decit toti ? Trufia este o mare injosire, pe cind smerenia este o

mare inaltare, o mare cinste si o mare demnitate. De aceea si noi sa ne

silim si sa ne constringem spre (a trai in) — chiar daca inima nu vrea —
in blindete si in iubire, sa rugam si sa imploram pe Dumnezeu cu

credinta, nadejde si dragoste — asteptind neincetat sa trimita pe Duhul

Sau in inimile noastre, pentru ca (sa putem) sa ne rugam si sa ne in-

chinam lui Dumnezeu in Duh si adevar (loan 4, 24).

9. Duhul insasi ne va invata rugaciunea cea adevarata, pe care noi,

acum, cu (toata) silinta, n-o putem face. El ne va invata sa implinim

cu adevarat, fara greutate si fara sila, indurarea, blindetea si toate po-

runcile Domnului. Pentru ca Duhul stie sa ne umple de darurile Sale.

Iar daca poruncile lui Dumnezeu asa vor fi implinite prin (intermediul)

Duhului Sau, singurul care cunoaste voia Domnului, daca acest Duh ne

va face desavirsiti in El si daca El va fi desavirsit in noi cura$i# fiind



CELE CINCIZECI f>E ONHLil DUHOVNICESTI 191

de orice intinare si pata a pacatului, el va prezenta sufletele noastre lui

Hristos, curate si fara prihana, intocmai ca pe nolle mirese frumoase

(II Cor. 11, 2). (Atunci), noi ne vom odihni in Dumnezeu, in imparatia

Sa, iar Dumnezeu Se va odihni in noi in veci. Slava indurarilor Sale,

milostivirii si iubirii Sale, pentru ca de o astfel de cinste si marire a

invrednicit nearnul oamenilor
;
pentru ca i-a invrednicit pe acestia sa

fie fii ai Parintelui ceresc si i-a numit fratii Sai.

Lui se cuvine slava, in veci. Amin.

OMILIA A XX-A

Numai Hristos, doctorul eel adevarat al omului celui dinlauntru,

poate sa vindece sufletul si sa-1 impodobeasca cu vesmintul harului.

1. Daca cineva este dezbracat de vesmintul eel divin si ceresc, adica

de puterea Duhului, precum s-a zis : «Daca cineva nu are pe Duhul lui

Hristos, acesta nu este al Lui» (Rom. 8, 9), sa plinga si sa roage pe

Domnul, pentru ca sa primeasca din cer vesmintul eel spiritual, spre

a-si imbraca sufletul lipsit de puterea divina. Pentru ca acela care nu
este imbracat cu vesmintul Duhului, este imbracat cu rusinosul si ne-

cinstitul (vesmint) al patimilor.

In viata de toate zilele, daca este cineva dezbracat, in mare cinste

si rusine se afla
;

prietenii isi intore fa^a de la prietenii lor, rudele

(fac acelasi lucru) fata de cei de un neam cu ei, iar copiii, vazind pe
fatal lor dezbracat, isi intorc privirile, pentru a nu vedea trupul gol al

tatalui, si venind cu spatele il acopera (Gen. 9, 23). La fel si Dumnezeu,
isi intoarce privirile de la cei ce nu sint imbracati cu vesmintul Duhului,
de la cei care nu s-au imbracat in Domnul Iisus Hristos, temeinic si

adevarat.

2. Omul eel dintii, vazindu-se gol, insusi s-a rusinat ; atita ocara

se adauga goliciunii.

Deei, daca in cadrul celor trupesti, goliciunea atrage atita rusine,

de cita rusine si necinste a patimilor nu este acoperit sufletul care nu
este imbracat si nu poarta vesmintul eel duhovnicesc, eel nestricacios

si de negrait, care este insusi Domnul Iisus Hristos. Oricine este dez-

bracat de acea slava divina, trebuie sa-si recunoasca ocara §i sa se rusi-

neze. precum s-a rusinat Adam, de goliciunea lui trupeasca. Si desi si-a

facut un acoperamint din foi de smochin (Gen. 3, 7), el a simtit mai

departe rusinea, con§tient de saracia lui. Sa implore deei, un astfel de

suflet pe Hristos, sa-i arate bunavointa si sa-1 imbrace in stralucirea

luminii Sale celei negraite ; sa nu-si faca vesmint de ginduri zadarnice ;
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sa nu se amageasca cu aparen^a dreptatU proprii, socotind ca poarta

vesmintul mintuirii.

3. Daca cineva se bizuie doar pe dreptatea si izbavirea (ce singur

o lucreaza), in zadar si inutil se ostene§te. Pentru ca, in ziua cea de pe

urma, toata aceasta dreptate cu care se mindreste, se va arata asemenea

unui vesmint intinat, precum zice profetu'l Isaia : «Toate faptele drep-

tatii noastre s-au jacut ca un vesmint intinat» (Isaia 64, 5). Sa adresam,

deci, lui Dumnezeu, cereri si rugaciuni, ca sa ne imbracam in vesmintul

mintuirii, in Domnul nostru Iisus Hristos, lumina cea de negrait. Acest

(vesmint), purtindu-1 peste suflet, nu-1 vom dezbraca in veci, ci (dim-

potriva), la inviere isi trupurile noastre vor straluci, de stralucirea lu-

minii, cu care inca de acum, sint imbracate sufletele cele credincioase

si nobile, dupa cum zice Apostolul : «Cel ce a inviat pe Hristos din morti

va face vii si trupurile noastre, prin Duhul Sau care locuieste in noi»

(Rom. 8, 11). Slava negraitei Sale indurari §i milei Sale nespuse.

4. Si iarasi : Dupa cum femeia cea cu scurgere de singe (Marcu 5,

25), crezind cu adevarat si atingindu-se de poala vesmintului Domnului,

indata s-a vindecat, si s-a oprit curgerea singelui celui necurat, tot asa,

orice suflet care poarta in sine rana nevindecabila a pacatului, izvorul

cugetelor necurate §i viclene, daca se apropie de Hristos si-L roaga cu

credinta sincera, dobindeste vindecarea aducatoarea de mintuire a izvo-

rului incurabil al patimilor, §i seaca izvorul acela, din care porneau

cugetele cele necurate, prin singura puterea lui Iisus ; ca nimeni altul

nu poate sa vindece aceasta rana.

Intr-adevar, in vremea calcarii porunlcii de catre Adam, diavolul

s-a straduit sa raneasca si sa intunece pe omul eel launtric, mintea care

conduce si priveste spre Dumnezeu. De atunci, ochii lui au privit catre

cele rele si catre patimi, raminind inchisi fata de bunurile ceresti.

5. Prin urmare, asa (de grav) a fost ranit, incit nimeni nu putea sa-1

vindece, ci numai Domnul ; El singur putea (savir§i) acest lucru. Iar

Acesta venind, «a ridicat pacatul lumii» (loan 1, 29), adica a secat izvorul

eel necurat al cugetelor sufletului.

Si dupa cum femeia cu scurgere de singe, cheltuindu-si averea ei

la doctori, de la nici unul n-a capatat vindecare, pina cind, apropiindu-se

cu credinta de Domnul si atingindu-se de poala (vesmintului) Sau, in-

data a dobindit vindecare, oprindu-se curgerea (singelui) ei, tot asa,

nici unul dintre drep^i, dintre Paring, dintre profeti sau patriarhi n-a

putut sa vindece sufletul, care fusese de la inceput ranit cu o rana

nevindecabila.

6. A venit Moise, dar nu a putut sa aduca o vindecare completa.

<Au urmat) preotii, darurile, zeciuielile, sarbatorile, lunile noi, spalarile
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rituale, jertfirile, arderile de tot si toate celelalte mijloace de indreptare

care existau in vremea Legii ; dar sufletul n-a putut fi vindecat de

curgerea cea necurata a cugetelor celor necura^i, sj toata dreptatea ei

n-a putut sa-1 vindece. A trebuit sa vina Mintuitorul, doctoral eel ade-

varat, Cel ce vindeca in dar, Cel care S-a dat pe Sine pret de rascum-

parare pentru neamul omenesc (Marcu 10, 45). El singur a adus marea
si mintuitoarea izbavire si insanatosire a sufletului ; El 1-a eliberat din

robie, El 1-a scos din intuneric, El 1-a preaslavit cu lumina Sa, El a

secat in suflet izvorul cugetelor necurate. Pentru ca zice : «Iatd Mielul

lui Dumnezeu, Care ridica pacatul lumii» (loan 1, 29).

7. Nu puteau sa-1 vindece pe om de o rana nevSzuta, atit de mare,

leacurile pamintesti, adica numai lucrarile dreptatii lui, ci natura ce-

reasca si divina a darului Duhului Sfint. Numai datorita acestui leac

a putut omul sa dobindeasca vindecarea, sa revina la viata, sa i se

curete inima de Duhul Sfint.

Si, dupa cum atunci, femeia bolnava, care nu putuse sa se vindece

(de doctori), avind picioare a venit la Domnul si a obftnut vindecarea
;

si dupa cum orbul care nu putea sa vina la Domnul, pentru ca nu
vedea, avind credin^a a strigat cu glas mai puternic decit al ingerilor

?i a zis : «Fiul lui David, miluie§te-ma» (Matei 15, 22) ; iar Domnul

venind la el, 1-a vindecat si 1-a facut sa vada, la fel si sufletul, chiar

daca este ranit cu ranele patimilor rusinoase, chiar daca este orbit de

intunericul pacatului, totusi i-a ramas voin^a de a striga si de a chema

pe Iisus, ca sa vina si sa aduca sufletului mintuire vesnica.

8. Prin urmare, daca acel rob n-ar fi strigat, iar femeia cea bolnava

n-ar fi alergat catre Domnul, n-ar fi dobindit vindecarea, tot asa daca

cineva nu se apropie de Domnul, impins de propria-i voin^a si cu tot

sufletul, si nu se roaga cu credin^a puternica, nu dobindeste vindecarea.

Dar de ce aceia crezind s-au vindecat de indata, iar noi n-am cis-

tigat vederea cu adevarat si nu am fost vindeca^i de patimile cele as-

cunse ? Doar Domnul s-a ingrijit mai mult de sufletul cel nemuritor

decit de trup
;
(de acest suflet la care face aluzie Profetul) cind spune :

«Deschide ochii mei» (Ps. 118, 18), (suflet) care, odata vazind, in veci

nu va; mai orbi §i nu va mai fi ranit. Deci, daca venind pe pamint,

Domnul a aratat grija de trupurile cele stricacioase, cu cit mai mult

(va arata grija) de sufletul cel nemuritor, facut dupa chipul Sau ? Noi,

insa, n-am dobindit inca vindecarea duhovniceasca si mintuirea pentru

ca nu-L iubim din toata inima, nici nu credem in El cu adevarat.

13 - sffntul Macarie
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Sa credem, deci, in El, sa ne apropiem cu adevarat de El, pentru

ca sa lucreze indata adevarata tamaduire in noi. Pentru ca El a fagaduit

ca va da pe Duhul Sfint celor care 1-1 cer (Luca 11, 13) ca va deschide

celor ce bat si ca va fi aflat de eei care ll cauta (Matei 7, 7). Or, eel ce

a promis, nu minte. Lui (I se cuvine) slava si puterea in veci. Amin.

OMILIA A XXI-A

Crestinul trebuie sa poarte un razboi dublu : unul interior si altul

exterior. Unul (consta in faptul) de a se lepada de grijile pamintesti

;

celaialt (se da) in inima (si consta in lupta) cu cugetele (venite) de la

duhurile rautatii.

1. Acela care vrea sa placa cu adevarat lui Dumnezeu si uraste cu

adevarat partea cea vrajmasa, rautatea, are de dus doua lupte : (una)

in iucrurilef cele vazute ale acestei vieti : sa se lepede de desfatarile

cele pamintesti, de iubirea legaturilor lumesti si de pasiunile pacatoase ;

(alta) intru cele ascunse : sa se lupte chiar cu duhurile rautatii, despre

care Apostolul spunea : «Pentru ca lupta noastra nu este impotriva

trupului si a singelui, ci impotriva incepatoriilor, impotriva stapinirilor,

impotriva stapinitorilor intunericului ucestui veac, impotriva duhurilor

rautatii care sint in vazduhuri» (Efes. 6, 12).

2. Calcind porunca si fiind izgonit din rai, omul a fost incatusat

in doua chipuri si cu doua legaturi. (Una sta in legatura) cu lucrurile

din aceasta viafa : cu iubirea lumii, adica a placerilor carnal e si a pa-

siunilor, a bogatiei, a slavei, a creaturilor, a femeii, a copiilor, a rudelor,

a locului de nastere, a vesmintelor si intr-un cuvint, a tuturor lucru-

rilor celor vazute. De acestea porunce§te cuvintul lui Dumnezeu ca omul
sa se desfaca, din proprie ini^iativa — pentru ca fiecare este legat, de

buna voie, de toate cele vazute — . Numai dezlegindu-se si eliberindu-se

de toate acestea, va putea sa observe, in chip desavirsit porunca.

(Cealalalta sta in legatura cu cele duhovnicesti). Intru cele launtrice,

sufletul este inconjurat, imprejmuit, inchis cu ziduri si inlantuit cu

lanturile intunericului de catre duhurile rautatii si nu poate sa iubeasca

pe Domnul precum vrea, nici sa creada precum vrea, nici sa se roage

precum vrea. Din toate parole, in lumea vazuta si in cea nevazuta,

intimpinam impotrivirea, de la calcarea poruncii de catre primul om.

3. Prin urmare, daca cineva, auzind cuvintul lui Dumnezeu, por-

neste la lupta, arunca de la sine lucrurile (acestei) vie^i si lanturile

lumii, se leapada de toate placerile trupesti, se dezleaga de toate aces-

tea, persevereaza si consacra tot timpul Domnului, (un astfel de om)

poate sa afle ca in inima il asteapta alta lupta, alta impotrivire ascun-
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sa si alt razboi impotriva cugetelor (iscate de) duhurile rauta^ii. Sta-

ruind, insa, si invocind pe Domnul cu multa rabdare si credinta pu-

ternica, si primind ajutorul Lui, el poate otyine inca de aici eliberarea

iauntrica de lan^urile, cursele, inchisorile si de intunericul duhurilor

rautatii, care sint lucrarile patimilor celor ascunse.

4. Un astfel de razboi nu poate sa dispara decit prin harul si pu-

terea lui Dumnezeu. Cu propria-i putere nimeni nu poate sa se izba-

veasca de cugetele cele potrivnice si in§elatoare, de patimile cele neva-

zute sj de cursele celui viclean. Cita vreme cineva este re^inut de lu-

crurile cele vazute ale acestei lumi, este incurcat cu diferite legaturi

pamintesti §i este antrenat in patimile cele rele, nici macar nu stie ca

inlauntrul sau mai exista o lupta, o batalie :si un razboi. Abia atunci

cind un om se ridica la lupta si se libereaza de legaturile vazute ale

acestei lumi, de lucrurile cele materiale §i lume§ti §i de placerile tru-

pesti, cind incepe sa staruiasca (in poruncile) Domnului, lepadindu-se

de lumea aceasta, abia atunci poate sa cunoasca lupta cea Iauntrica a

patimilor, care se ridica in el, razboiul eel launtric si cugetele cele vi-

clene. Daca nu se ridica la lupta dupa cum am spus mai inainte, daca
nu se leapada de lume, daca nu se dezbara din toata inima de poftele

cele pamintesti, $i daca nu vrea cu totul sa se lipeasca de Domnul, nu
cunoaste vicleniile ascunse ale duhurilor rautatii, nici patimile cele as-

cunse in el, ci este strain de el insusi, nestiind ca poarta in sine rane

si patimi ascunse. (Un astfel de om) este inca legat de cele vazute si

retinut de buna voie de lucrurile (acestei) lumi.

5. Acela care se leapada cu adevarat de lume, se nevoieste, arun-

ca de la sine povara pamintului, (se ridica cu toata inima) deasupra

poftelor desarte, a placerilor carnale, (deasupra) slavei, a (poftei) de

a stapini, a onorurilor de la oameni ;
— (trebuie, insa, spus cS), in

acest timp si in aceasta lupta vazuta Domnul il ajuta in taina, pe ma-

sura in care se leapada de lume — ; stind si staruind intru totul, adica

cu trupul si cu sufletul, in slujba Domnului, un astfel de om afl§ (in-

launtrul lui) impotrivire, patimi ascunse, lan^uri nevazute, un rSzboi, o

lupta si o batalie ascunsa. Dar, rugindu-se Domnului si luind armele

cele din cer ale Duhului precum a zis Apostolul : «Platosa dreptdtii,

coiful mintuirii, pavdza credintei $i sabia Duhului» (Efes. 6, 14—17),

inarmindu-se, deci, cu acestea, va putea s3 stea impotriva uneltirilor

ascunse ale diavolului, in rautatile prezente.

Procurindu-si aceste arme prin staruinp, cereri, rugaciuni si post

si indeosebi prin rugaciune, va putea s3 duca lupta «impotriva incepa-

toriilor, impotriva stiipinilor si impotriva stapinitorilor intunericului

acestui veac» (Efes. 6, 12). Invingind in felul acesta puterile protivnice
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— datorita colaborarii Duhului si propriului sau zel pentru toate vir-

tu^ile — se va face vrednic de viata vesnica, (vrednic) sa slaveasca pe

Tatal, pe Fiul si pe Sfintul Duh, Caruia (I se cuvine) slava si puterea,

in veci. Amin.

OMILIA A XXII-A

Despre cele doua stari (in care se afla) cei ce parasesc viata

aceasta.

1. Cind sufletul omului iese din trup, o mare taina se savirseste

Daca este incarcat de pacate, vin cetele demonilor, ingerii cei de-a

stinga, puterile intunericului §i preiau sufletul acela si il tin de partea

lor. De aceasta nimeni nu trebuie sa se mire
;
pentru ca, daca (un om)

pe cind era in viata si in lume s-a supus si s-a facut lor rob, cu cit

mai virtos atunci cind paraseste aceasta lume este preluat §i sta sub

stapinirea lor.

2. Referitor la (sufletul) celui bun, tu trebuie sa §tii ca asa stau

lucrurile
;
pe robii sfinti ai lui Dumnezeu, inca din aceasta viata il in-

conjoara §i ii zidesc ingerii, duhurile cele sfinte. Cind ies din trup,

cetele ingerilor iau sufletele acestora de partea lor, in lumea cea cu-

rata si astfel, le conduc la Domnul.

OMILIA A XXIII-A

Dupa cum numai cei nascuti din semintia imparatului pot sa poar-

te margaritarul imparatesc si de mare pret, tot a§a numai fiilor lui

Dumnezeu este permis sa poarte margaritarul eel ceresc.

1. Margartiarul eel mare, de mare pret si imparatesc, propriu sa

impodobeasca diadema imparateasca, numai imparatului se cuvine §i

numai imparatul poate sa-1 poarte ; nimanui altcuiva nu-i este permis

sa poarte un astfel de margaritar. Tot asa, daca cineva nu s-a nascut

de la Duhul eel imparatesc si divin, n-a dobindit noble^ea imparateas-

ca §i cereasca si nu s-a facut fiu al lui Dumnezeu — precum este scris :

«Iar celor care L-au primit pe El, le-a dot putere sa devind fii ai lui

Dumnezeuy> (loan 1, 12) — nu poate sa poarte margaritarul eel ceresc

si de mare pret, ehipul luminii celei de negrait, care este Domnul. Cei

care au si poarta margaritarul, traiesc si imparatesc impreuna cu Hris-

tos in veci, pentru ca asa a spus Apostolul : «Dupd cum am purtat ehi-

pul celui pamintesc, sa purtam si ehipul celui ceresc» (I Cor. 15, 49).

2. Cit timp calul paste in paduri cu animalele salbatice, nu ascul-

ta de om. Cind insa, este prins pentru a fi imblinzit, (mai intii) i se

pune friu greu, pina ce invata sa mearga disciplinat si corect. Dupa
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aceea este dresat de un calaret versat, pentru a fi folosit in razboi ; in

acest scop este imbracat cu armura, adica cu platosa si camase de zale

si i se pune friu, care, mai intii i se flutura pe dinaintea ochilor, pen-

tru a nu se speria, ci a se obisnui cu el. Astfel, dresat de calaret, (el

poate fi folosit la razboi), insa daca nu este dresat, nici la razboi nu
poate fi dus. Dar, odata invatat cu razboiul, atunci cind simte (ca se

apropie lupta) §i aude semnalul, (calul) se arunca el insusi asupra dus-

manilor (cu atita avint) incit chiar si nechezatul sau ii umple de groaza.

Tot asa si sufletul, care de la calcarea poruncii s-a salbaticit si s-a fa-

cut nesupus, rataceste in pustiul (acestei) lumi, (stind) alaturi de ani-

malele salbatice, (adica) de duhurile rautatii si slujeste pacatului. De
indata ce aude cuvintul lui Dumnezeu si crede, strunit fiind de Du-
hul, renun^a la obiceiurile salbatice si la gindul eel trupesc si se lasa

condus de calaretul (sau), Hristos. Dupa aceea vine peste el necazul si

strimtorarea, pentru ca putin cite putin sa fie incercat si imblinzit de

Duhul, pentru ca putin cite putin pacatul sa se imputineze si sa dis-

para. In felul acesta, sufletul imbracind platosa dreptatii, coiful min-

tuirii, scutul credintei si sabia Duhului (Efes. 6, 14— 17), invata sa se

lupte cu dusmanii sai. Astfel inarmat cu Duhul Domnului, «el se lup-

ta impotriva duhurilor rautdtii si stinge sdgetile cele aprinse ale celui

rau» (Efes. 6, 16). Intr-adevar, fara armele Duhului nu se poate ridica

la lupta ; dar avind armele Duhului atunci cind aude §i simte ca dus-

manul este aproape, porneste la lupta cu strigate puternice — dupa
cum s-a spus de catre Iov (Iov 39, 25) — iar dusmanii sint nimicn;i la

glasul rugaciunii sale. Luptindu-se asa si invingind cu ajutorul Duhu-
lui, prime§te cu mare bucurie cununile biruintei si se odihne§te im-

preuna cu Imparatul ceresc, Caruia (se cuvine) slava si puterea, in veci.

Amin.

OMILIA A XXIV-A

Starea de cre§tin se aseamana cu aceea de negutator si cu (ac^iu-

nea) aluatului. Ca dupa cum negutatorii aduna cistigurile paminte$ti,

tot asa §i acestia (aduna) gmdurile raspindite in (acest) veac. §i dupa
cum aluatul dospe§te intreaga framintatura, tot asa si aluatul pacatului

strabate tot neamul lui Adam. (Spre deosebire de acesta), Hristos pune
in sufletele celor ce cred aluatul ceresc al bunatatii.

1. Cre§tinii se aseamana cu negutatorii care realizeaza cistiguri

foarte mari. Ca dupa cum aceia aduna din pamint cistiguri pamintesti,

tot asa si acestia isi aduna gindurile inimii lor — impra§tiate in acest

veac si pe tot pamintul — cu ajutorul tuturor virtutilor si al puterii

Duhului, (fapt) care este o mare §i adevarata neguptorie.
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Lumea aceasta se impotriveste lumii celei de sus, dupa cum si

veacul de acum se impotriveste celui de sus. De aceea, conform Sfin-

telor Scripturi, crestinul trebuie sa se lepede de lume, sa se mute si

sa treaca cu mintea, din acest veac, in care sta si se amageste — de la

calcarea poruncii de catre Adam — in celalalt veac, (sa se opreasca)

cu cugetul la lumea cea de sus, a dumnezeirii, dupa cum s-a spus :

«Cetatea noastra este in ceruri» (Filip. 3, 20).

2. Acest lucru nu se poate realiza daca sufletul nu se increde din

toata inima (in Domnul) si nu se leapada de acest veac. Numai puterea

Duhului divin poate sa readuca la iubirea Domnului inima cea impras-

tiata peste tot pamlntul si sa-i intoarca cugetul spre lumea vesnica.

Pentru ca, de la calcarea poruncii de catre Adam, gindurile sufletului

s-au risipit (departe) de iubirea lui Dumnezeu, (s-au indreptat) spre

acest veac si s-au amestecat cu ginduri materiale si pamintesti. Cal-

cind Adam porunca, a primit intru sine aluatul patimilor celor rele si,

prin participare, cei nascu^i dintr-insul — tot neamul lui Adam — s-au

facut partasi la acel aluat. In cele din urraa, patimile cele rele au cres-

cut si au sporit intre oameni atit de mult, incit acestia au ajuns la

desfriu, orgii, idolatrie, ucideri si alte necuviinte, pina ce lumea (in-

treaga) s-a dospit in rautate. Atit de mult a crescut raul intre oameni,

incit (ajunsesera) sa creada ca nu exista Dumnezeu, sa se inchine pie-

trelcr celor neinsufle^ite, si sa nu mai poata avea nici macar ideea de

Dumnezeu. Pina intru atit transformase aluatul patimilor celor rele

neamul vechiului Adam.

3. Intr-un chip asemanator a binevoit Domnul, ca venind pe pa-

mint, suferind pentru toft, si rascumparindu-i cu singele Sau, sa puna

in sufletele cele credincioase, umilite de pacat, aluatul eel ceresc al bu-

natatii. In felul acesta (sufletele) crescind si sporind in implinirea po-

runcilor si a tuturor virtutilor, dospindu-se in bine, aveau sa devina o

singura unitate in bine cu Domnul, in Duhul Sfint, asa cum spune

(Apostolul) Pavel (I Cor. 6, 17). Pentru ca sufletul care este in intregi-

me patruns de aluatul Duhului celui dumnezeiesc, n-are nici macar

idee de rautate si viclenie, dupa cum s-a zis : «Dragostea nu cugeta

cele rele-n (I Cor. 13, 5). Insa este imposibil ca sufletul, lipsit de aluatul

eel ceresc, adica de puterea Duhului celui dumnezeiesc, sa fie dospit

in bunatatea Domnului si sa ajunga la via^a, dupa cum nici neamul lui

Adam n-ar fi putut cadea intr-o rautate atit de mare, daca aluatul

rautatii, adica pacatul, care este o anumita putere spirituals si inte-

lectuala a lui satan, n-ar fi intrat in el.

4. Sa presupunem ca framinta cineva faina, fara sa-i adauge aluat.

Oricit s-ar munci, oricit ar tntoarce-o si prelucra-o, ea ramine o pasta
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nedospita, improprie pentru mincare, dar daca i se adauga aluatul,

acesta atrage toata framintatura si o preface in aluat, asa cum a zis

si Domnul in pilda cu imparatia : «Asemenea este impardtia cerurilor

aluatului pe care, luindu-l, o femeie l-a ascuns in trei masuri de faina,

pina ce a dospit toata» (Matei 13, 33). (La fel este si cu carnea) : Sa pre-

supunem ca cineva are la indemina came si ca o ingrijeste dar fara

sa-i adauge sarea, care omoara viermii si impiedica strieaciunea ;

aceasta va mirosi urit, se va strica si nu va mai folosi oamenilor. In-

chipuie-ti, prin analogie, ca omenirea intreaga este ca o carne si pasta

nedospita si ca natura divina a Duhului Si'int este sarea si aluatul care

provin din alta lume. Daca deci, aluatul eel ceresc al Duhului si sa-

rea cea buna si sfinta a dumnezeirii, care vine din aeel veac si din

acea patrie, nu este pus si nu se amesteca cu natura oamenilor cea

umilita (de pacat), sufletul nu se va elibera niciodata de mirosul eel

greu al rautatii, nici nu se va dospi (pentru a se elibera) de apasarea

si de fermentul rautatii.

5. Daca unui suflet i se pare ca poate savirsi ceva desavirsit cu

de la sine putere, fara colaborarea Duhului, mult se insala. In plus,

sufietul care crede ca poate sa ajunga la curatia desavirsita, doar prin

sine fara Duhul, acela nu este apt pentru locurile ceresti, nici pentru

imparatie. Pentru ca, daca un om care este sub influenta patimiler nu

se apropie de Dumnezeu, nu se leapada de lume, nu asteapta cu na-

dejde si rabdare sa primeasca un bun strain de firea sa, adica puterea

Sfintului Duh, daca Domnul nu-i picura, de sus, in suflet, via^a divi-

nitatii, un astfel (de om) nu va simti niciodata (in el) viata cea adeva-

rata, nu se va trezi din be^ia materiei, nu va straluci lumina Duhului

in sufletul sau intunecat, nu se va arata in el zi sfinta, nu se va trezi

din adincul somn al nestiintei si nu va cunoaste, cu adevarat pe Dum-
nezeu, cu puterea lui Dumnezeu si cu lucrarea harului.

6. Daca omul nu se invredniceste, prin credin^a sa primeasca ha-

rul, nu este capabil si vrednic (sa se faca partas) la imparatie
;
pe cind

daca primeste harul Duhului, nu se abate intru nimic de la el, nu-1 in-

sulta prin neglijenta si fapte rele si timp indelungat, luptindu-se, nu
intristeaza pe Duhul, el poate dobindi viata vesnica. Pentru ca, dupa

cum cineva simte (in chip concret) lucrarea celui rau prin intermediul

pasiunilor — adica in minie, pofte, invidie, suparare, ginduri rele si in

celeJalte necuviin^e — la fel trebuie sa simta (in chip concret) harul

si puterea lui Dumnezeu prin intermediul virtu^ilor — adica in iubire,

bunatate, bucurie, blindete, usurare §i veselie divina. (Pentru ca nu-

mai) asa poate sa se asemene si sa se amestece cu natura cea buna si

divina, cu lucrarea cea minunata si sfinta a harului. Unita totdeauna
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cu harul, incercata in vremuri si timpuri diferite, crescind si sporind,

voin^a (omeneasca) se face bineplacuta, se uneste progresiv cu Duhul,

devine sfinta §i curata prin intermediul Duhului si vrednica de impa-
ratia (lui Dumnezeu). Marire si inchinaciune Tatalui celui fara de pri-

hana, Fiului si Duhului Sfint, in veci. Amin.

OMILIA A XXV-A

Aceasta omilie inva^a ca nici un om, daca nu este intarit de Hris-

tos, nu poate sa biruiasca uneltirile celui rau : (inva^a) ce trebuie sa

faca cei ce poftesc slava divina. Inva^a, apoi, ca prin nesupunerea lui

Adam, noi am ajuns la robia patimilor trupului si ca de aceasta (ro-

bie) noi am fost izbavitf prin taina crucii. In sfirsit, ne inva^a despre

marea putere a lacrimilor si a focului divin.

1. Aceia care poarta in ei legea divina, care nu este scrisa cu li-

tere si cerneala, ci este implantata in inima lor cea trupeasca (Ier. 31,

33 si II Cor. 3, 31), au ochii mintii luminati si poftesc (dupa un lucru)

care nu poate fi perceput cu simturile §i vazut cu ochii, pentru ca

este invizibil si spiritual ; ei pot sa biruiasca cursele celui rau (nu prin

ei insisi), ci cu puterea cea de nebiruit (care le-a fost data). Din contra,

cei care n-au fost cinstiti cu cuvintul lui Dumnezeu, nici n-au fost

crescuti in legea divina, in zadar se ingimfa si socotesc ca pot sa nimi-

ceasca, prin vointa lor proprie, asalturile pacatului, care doar prin tai-

na crucii a fost biruit. Pentru cS. libertatea care sta la indemina omului
consta in faptul de a se opune diavolului, dar nu §i in faptul de a do-

mina cu desavirsire patimile, cum propune (psalmistul) : «Ca daca
Domnul nu zide$te casd ?i nu paze§te cetatea, in zadar se trudesc lu-

cratorii si in zadar vegheaza strajerul» fPs. 126, 1).

2. Este imposibil sa paseasca cineva peste aspida si vasilisc si sa

calce peste lei si balauri (Ps. 90, 13), daca mai inainte nu s-a cura^it

— pe cit este posibil omeneste — si n-a fost intarit de Cei ce a spus

Apostolilor : «lata v-am dat putere sa c&lcati peste serpi si peste scor-

pii si peste toata puterea vrajmasului» (Luica 10, 19). Daca firea omeneas-

ca ar fi putut, fara armura Sfintului Duh, sa reziste impotriva unel-

tirilor diavolului (Efes. 6, 11), Apo^tolul n-ar fi zis : «Iar Dumnezeul

pacii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe satanx (Rom. 16, 20).

$i iarasi : «Pe care Domnul il va ucide cu suflarea gurii Sale» (II Tes.

2, 8). De aceea Domnul ne-a poruncit s& ne rugam : «$i nu ne duce pe

noi in ispitd, ci ne izb&veste de eel viclean» (Matei 6, 13). Pentru ca,

daca prin ajutorul unuia mai puternic nu sintem izbaviti de sage^ile
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cele arzatoare ale celui viclean, si nu ne-am invrednicit de infiere, sin-

tem departe de puterea lui Dumnezeu si in zadar traim.

3. Prin urmare, eel ce vrea sa se impartaseasca de slava divina, si

sa vada, ca intr-o oglinda, in (elemental sau) conducator, chipul lui

Hristos, se cuvine sa caute cu toata inima, cu o pornire si o iubire ne-

istovita — ziua si noaptea — ajutorul lui Dumnezeu. Este imposibil sa

ob^ina cineva acest ajutor, daca nu se va ab^ine, precum am spus mai
inainte, de la bucuriile (acestei) lumi, de la poftele puterii protivnice,

care sint protivnice luminii, lucreaza rautatea, impiedica fapta buna si

este cu totul straina (de voia lui Dumnezeu).

Deci, daca vrei sa afli de ce noi, crea^i in (stare de) cinste si pusi

sa locuim in paradis, ne-am cobori, in cele din urma, pe treapta ani-

malelor celor necuvintatoare, ne-^am asemanat lor, si am cazut din sla-

va cea fara repros, atunci afla ca din cauza neascultarii ne-am facut

robi ai patimilor trupului, ne-am inlaturat singuri de la tara cea feri-

cita a celor vii (Ps. 114, 9), am fost dusi in robie, stam in preajma riu-

rilor Babilonului (Ps. 136, 1) si pentru ca inca sintem retinu^i in Egipt,

n-am mostenit inca pamintul fagaduin^ei, in care curge lapte si miere

(Ies. 3, 8). N-am fost inca amestecati cu aluatul puritatii, ci avem inca

in noi aluatul rauta^ii (I Cor. 5, 8). Inima noastra n-a fost, inca, stropita

cu singele lui Dumnezeu, iar latul iadului si undita rauta^ii sint infipte

in ea.

4. Noi n-am primit inca bucuria mintuirii lui Hristos, pentru ca

boldul mortii este inca fixat in noi. Nu ne-am imbracat inca in omul

eel nou, stralucind, dupa (voia lui) Dumnezeu, in sfin^enie, pentru ca

nu ne-am dezbracat inca de omul eel vechi, care este stricat de pofte-

la cele amagitoare (Efes 4, 22, 24). Nu purtam (inca in noi) chipul

celui ceresc (I Cor. 15, 49), (nu ne-am acoperit de slava) si nu ne-am

facut asemenea slavei Sale (Rom. 8, 29 ; Filip. 3, 21), nu adoram inca pe

Dumnezeu in duh si adevar (loan 4, 24), pentru ca pacatul locuieste

(inca) in trupul nostru eel muritor (Rom. 6, 12). Nu am privit inca sla-

va celui nestricacios, pentru ca sintem inca sub inriurirea noptii celei

intunecoase. N-am imbracat inca armele luminii, pentru ca nu ne-am
dezbracat inca de armele, sage^ile si lucrarile intunericului. Nu ne-am
schimbat inca cu innoirea min^ii, pentru ca sintem inca asemenea vea-

cului acestuia, avind gindul indreptat spre cele desarte (Efes. 4, 17).

N-am fost inca proslavi^i impreuna cu Hristos, pentru ca n-am sufe-

rit inca impreuna cu El (Rom. 8, 17). Nu purtam inca pe trupul nostru

stigmatele Lui (Gal. 6, 17), pentru ca nu traim taina crucii lui Hristos.

Traind inca in patimile si poftele trupesti, nu ne-am facut inca im-

preuna-mostenitori cu Hristos (Rom. 8, 17) ; in noi staruie Duhul ro-
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biei sj nu al infierii. Nu ne-am facut inca templu al lui Dumnezeu sj

salas al Duhului Sfint, pentru ca sintem inca templu al idolilor si sa-

las al duhurilor celor rele, din pricina inclinarii (noastre) spre patimi.

5. Intr-adevar, noi n-am dobindit inca desavirsirea morala §i ilu-

minarea mintii. Nu ne-am invrednicit inca de laptele eel spiritual si

nestricacios (I Petru 2, 21), nici de cre§terea cea spirituals. Ziua nu

s-a aratat inca pentru noi, iar luceafarul n-a rasarit in inimile noastre

(II Petru I, 19). Nu ne-am amestecat inca cu soarele dreptatii, nici nu
ne-am urnit cu razele sale. N-am primit inca asemanarea cu Domnul,

nici nu ne-am facut partasi ai naturii divine (II Petru 1, 4). Nu sintem

inca adevarata purpura imparateasca, nici chipul divin neprefacut.

N-am fost ranifl de dragostea divina, nici n-am fost cuprinsi de iubi-

rea cea duhovniceasca fata de Mirele (ceresc). N-am cunoscut comu-
niunea cea de negrait, nici forta si pacea sfinteniei. Si, ca sa spun in-

tr-un cuvint, noi nu sintem inca neam ales, preojie imparateasca, neam
sfint, popor agonisit (I Petru 2, 9), pentru ca sintem inca serpi si pui

de vipere (Matei 23, 33).

6. Cum sa nu fim §erpi, noi care nu ne aflam sub ascultarea lui

Dumnezeu, ci in neascultarea, cea venita prin sarpe ? Nu gasesc cuvin-

te potrivite pentru a deplinge dupa cuviin^a nenorocirea (in care ne

aflam) si pentru ca, plingind, sa strig catre eel ce poate sa indeparteze

greseala care se salasluie?te in mine. Cum voi cinta cintarea Domnu-
lui in pamint strain ? Cum voi deplinge Ierusalimul ? Cum voi scapa

de sclavia nenorocita a lui Faraon ? Cum sa parasesc aceasta locuinta

ru§inoasa ? Cum voi fugi de aceasta amara tiranie ? Cum voi iesi din

pamintul Egiptului ? Cum voi trece Marea Rosie ? Cum voi strabate

marele pustiu ? Cum voi rezista, muscat de serpi ? Cum voi invinge

(popoarele) cele de alt neam ? Cum voi nimici neamurile care sint in

mine ? Cum voi primi pe tablele (inimii) mele cuvintele lui Dumne-
zeu ? Cum voi vedea stilpul de lumina eel adevarat si norul (care plea-

ca) de la Duhul Sfint ? Cum voi gusta din mana desfatari i vesnice ?

Cum voi bea din piatra cea datStoare de via^a ? Cum voi trece

Iordanul, ca sa intra in fcra cea buna a fagaduintei ? Cum voi vedea
pe conducatorul ostii Domnului, pe care vazindu-1 Isus al lui Navi, a

cazut numaidecit la pamint si i s-a inchinat ?

7. Intr-adevar, daca n-am trecut prin toate acestea, daca n-am

nimicit neamurile din mine, daca nu voi intra niciodata si nu ma voi

odihni in altarul lui Dumnezeu, nici partas nu ma voi face al slavei ce-

lei imparate§ti.

Sirguieste-te deci, sa devii fiu fara prihana al lui Dumnezeu, sa

intri in acea odihna, unde ea inainte-mergator pentru noi a intrat
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Hristos. Sirguieste-te sa fii inscris in Biserica cea din ceruri, printre

intiii nascuti (Evr. 12, 13), pentru a te afla la dreapta majesta^ii Ce-

lui Preainalt (Evr. 1, 3). Sirguieste-te sa intri in Ierusalim, cetatea

sl'inta a pacii si prea inalta, unde se afla raiul. De aoeste lucruri sfin-

te si minunate nu te vei invrednici altfel, decit daca vei varsa lacrimi,

ziua si noaptea, precum s-a spus : «Spala-voi in fiecare noapte patul

meu, cu lacrimile mele voi uda patul meu» (Ps. 6, 6). Tu stii, de altfel,

ca «Cei ce seamdnd cu lacrimi, cu bucurie vor secera» (Ps. 125, 5). De
aceea profetul spune, cu indrazneala : «Pleaca urechea Ta cdtre lacri-

mile mele» (Ps. 38, 13). Si iarasi : «Pus-ai lacrimile mele sub ochii Tdi,

precum ai promis» (Ps. 55, 9) ; «Facutu-mi-s-au lacrimile mele piine,

ziua si noaptea» (Ps. 41, 3) ; «Bdutura mea cu plingere am amestecat-o»

(Ps. 101, 10).

8. Intr-adevar, lacrima, care izvoraste din multa durere si din ini-

ma zdrobita (II Cor. 2, 4), din cunoaisterea adevarului §i mistuirea ma-
runtaielor, este hrana pentru suflet, (piine) daruita de (Insa§i) piinea

cea cereasca, (piinea) de care mai inainte s-a infruptat Maria, stind si

plingind la picioarele Domnului, dupa cum El Insusi spune : «Maria,

partea cea buna si-a ales, care nu se va lua de la ea» (Luca 10, 38, 42).

O, ce margaritare scumpe sint lacramile care curg ! Cita supunere si

cit dor spre ascultare (la Maria). Ce curaj §i cita intelepciune ! Cita

dragoste (inspirata) de Duhul Domnului, care duce spre Mirele eel fara

de prihana ! Ce bold al dragostei sufletului fata de Dumnezeu — Cuvin-
tul ! Ce comuniune strinsa a miresei fa^a de Mirele eel ceresc.

9. Imit-o pe aceasta, ca un copil, imit-o pe aceea care la nimic

altceva nu privea, ci numai la Cel care spunea : «Foc am venit sd arunc

pe pdmint si cit as vrea sd fie acum aprins!» (Luca 12, 49). Pentru ca

este un foe al Duhului care inflacareaza inimile ; acest foe material si

divin lumineaza sufletele si le incearca, precum (focul incearca) aurul

curat in cuptor (Proverbe 17, 3) ; el mistuie rautatea, dupa cum (focul

mistuie) trestia si spinii. (Este scris) : «Dumnezeul nostru este un foe

mistuitor» (Deut. 4, 34 ; Evr. 12, 29). «El pedepseste cu flacdrd de foe

pe cei ce nu cunosc si nu se supun Evangheliei Lui» (II Tes. 1, 8).

Acest foe a lucrat in Apostoli, cind vorbeau in limbi de foe ; acest foe

a luminat pe Pavel, (s-a manifestat) prin acel glas, i-a luminat mintea,

dar i-a intunecat vederea
;
pentru ca n-a vazut puterea acelui foe in

afara de trup. Acest foe s-a aratat lui Moise in rug, acest foe, in chip

de car, a rapit pe Hie de pe pamint ; lucrarea acestui foe o cerea David,

pe cind zicea : «Cerceteazd-md, Doamne, si md cearcd ; aprinde rdrun-

chii si inima meat> (Ps. 25, 2).
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10. Acest foe incalzea inima lui Cleopa si a celor dimpreuna cu

el, pe cind Mintuitorul le vorbea dupa inviere (Luca 24, 18). De acest

foe se impartasesc ingerii si duhurile eel slujitoare, dupa cum s-a

scris : «Cel ce face pe ingerii Sai duhuri si pe slugile Sale para de foc»

(Ps. 103, 4). Acest foe arde birna din ochiul eel dinlauntru, reface min-

tea curata, pentru ca reprimind acuitatea proprie firii (lui), sa vada

la nesfirsit faptele minunate ale lui Dumnezeu, dupa cum s-a spus :

«Deschide ochii mei si voi cunoaste minunile din Legea Ta» (Ps. 118,

18). Acest foe alunga pe demoni, inlatura pacatul, este putere a invie-

rii, iucrare a nemuririi, iluminare a sufletelor sfinte si sprijin al pute-

rilor intelectuale. Sa ne rugam ca acest foe sa vina si la noi, pentru ca

totdeauna umblind intru lumina, sa nu lovim, vreodata, citusi de pu^in,

picioarele noastre de piatra, ci sa fim ca niste sfesnice in lume, pazind

cuvintul vietii vesnice. In felul acesta, desfatindu-ne de bunata^ile lui

Dumnezeu, sa ne odihnim cu Domnul intru viap, slavind pe Tatal, pe

Fiul si pe Sfintul Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXVI-A

Despre demnitatea, cinstea, puterea si lucrarea sufletului celui ne-

muritor. Cum este ispitit de diavol si cum obtine eliberarea din ispite.

(Omilia) mai euprinde si unele dezbateri pline de foarte multa inva^a-

tura.

1. Sa nu privesti cu superficialitate, iubitule, la esenta spirituala

a sufletului, pentru ca sufletul este un odor nemuritor si pret^ios. lata

cit de mare este cerul si pamintul, cu toate acestea, Dumnezeu nu in

ele si-a gasit placerea, ci numai in tine. la aminte de demnitatea si

nobletea ta ! Nu prin (intermediul) ingerilor, ci Dolmnul personal a

venit intru ajutorul talu (Gal. 3, 19 ; Evr. 2, 2), ca sa te cheme pe

tine, eel pierdut care erai ranit, si sa-ti redea chipul eel dintii, curat

al lui Adam. Pentru ca (la inceput) omul era stapin (peste toate) de

sub cer pina intre cele mai de jos (ale pamintului), era in stare sa dis-

cearna intre porniri, era strain fat^a de demoni, curat de pacat si de

vicii, era (chip) si asemanare a lui Dumnezeu. Insa, prin calcarea po-

runcii, s-a pierdut si a fost ranit. Satan i-a intunecat mintea, astfel ca

in parte este asa, iar in parte distinge, are vointa si traieste.

2. Intrebare : Nu cumva, venind Duhul, a fost smulsa, impreuna
cu pacatul si pofta cea naturala ?

Raspuns : Am spus mai inainte ca pacatul este smuls (dar nu si

pofta) si ca omul reprimeste chipul eel dintii, curat, al lui Adam. Prin

puterea Duhului si prin renasterea cea duhovniceasca, acesta ajunge



CELE CINCIZECI DE OMIL.II DUHOVNICE$TI 205

la masura (desavirsirii) primului om, ba chiar mai mare decit acesta

se face, pentru ca omul se indumnezeieste.

3. Intrebare : Oare satan ataca (pe om) cu o anumita limita sau

duce razboi cu el atit cit traieste ?

Raspuns : Asaltul lui (satan se indreapta) nu numai impotriva

crestinilor, ci si impotriva idololatrilor si impotriva intregii lumi. Deci,

daca i s-ar fi ingaduit sa duca razboi precum vrea, pe toti i-ar fi nimi-

cit, pentru ca voia §i fapta lui intr-acolo due. Insa, daca olarul, punind

vasele in cuptor, cu masura le arde : nici prea mult, pentru ca ineal-

zite peste masura (pot) sa crape ; nici prea putin, pentru ca nefiind in-

deajuns arse (pot), sa se sfarme ; daca, de asemenea, argintarul si au-

rarul folosesc cu masura focul, pentru ca daca focul este prea mult to-

peste, dilueaza si pierde aurul si argintul ; si daca mintea omeneasca

stie ce greutate sa puna pe animalul (de povara), pe camila si pe ori-

care altul dintre dobitoace ; cu cit mai mult Dumnezeu, Care cunoaste

vasele (firea) omeneasca ingaduie in chip diferit (sa vina asupra oame-

nilor) puterea celui potrivnic.

4. Dupa cum unul este pamintul, dar (un loc) este pietros, altul

este milos, unul este potrivit pentru cultivarea viei, altul pentru sema-

natul griului si al orzului ; la fel si inimile §i voin^ele oamenilor, la fel

si darurile care le vin de sus : unuia i s-a dat slujirea cuvintului, altu-

ia distingerea (duhurilor), iar altuia darul vindecarilor, pentru ca Dum-
nezeu stie cit poate fiecare sa administreze (harul) si de aceea da da-

ruri (cu masuri) diferite. Tot asa si in razboiul( eel spiritual : Dumne-
zeu) ingaduie celui potrivnic (sa se razboiasca cu omul) in masura in

care acesta poate sa-i reziste.

5. Intrebare : Oare, eel ce a primit puterea divina si, in parte, a

fost schimbat, (mai) ramine in natura sa ?

Raspwns : Pentru ca voin^a, chiar §i dupa (primirea) harului, sa

se poata afirma, in care parte inclina si cu cine este de acord, natura

ramine aceeasi : eel aspru (ramine) in asprimea lui, iar eel blind in

blinde^ea lui. Astfel, un (om) simplu, renascindu-se duhovnice§te, devi-

ne in^elept, si i se da sa cunoasca tainele cele ascunse ; cu toate aces-

tea el ramine un om simplu dupa firea sa. Altul, fiind un om aspru
din fire, i§i dedica vointa slujirii lui Dumnezeu si Dumnezeu il prime§-
te, §i cu toate ca natura lui ramine dura, Dumnezeu gaseste placerea

in el. Un altul este cu bune inclinari, este blind si bun, se consacra

lui Dumnezeu si Dumnezeu il accepts. Dar daca nu staruie in faptele

cele bune, nici Dumnezeu nu mai gaseste plScere intru el. (Aceasta)

pentru ca toata firea lui Adam, (toti urmasii lui), pot sa se intoarca,
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fie catre bine, fie catre rau
;

(voin^a) poate imbratisa raul, dar daca

vrea poate sa-1 si respinga.

6. Dupa cum pe un pergament se scriu lucruri diferite — iar daca

scrie cineva ceva ce nu vrea, poate sa stearga (si sa scrie altceva) —
pentru ca pergamentul primeste tot ce se scrie pe el, tot asa (omul)

eel aspru (poate sa se schimbe), sa-si consacre voin^a lui Dumnezeu,
sa se intoarca spre ceea ce este bine, iar Dumnezeu il primeste

;
pen-

tru ca Dumnezeu ii primeste pe toti, (primeste) orice libera hotarire

(de intoarcere), pentru ca sa arate indurarile Sale.

Pe cind Apostolii intrau intr-o cetate, ramineau acolo un timp, iar

dintre bolnavii (care li se aduceau), pe unii ii vindecau, iar pe altii nu.

Fireste, Apostolii ar fi vrut ca pe to^i mor^ii sa-i invieze, pe (to^i) cei

bolnavi sa-i insanatoseasca, dar voia lor nu se implinea intru totul,

pentru ca nu li se daduse sa faca toate cite voiau. Tot asa si Pavel, ca

om care avea pe Mingiietorul, atunci cind a fost prins de guvernator,

ar fi putut (sa faca) sa se darime zidurile si (sa ingroape) pe guverna-

tor, daca ar fi voit harul care se afla in el. Cu toate acestea, Apostolul

a fost coborit peste zid intr-un cos (Fapte 9, 25). Deci, unde era pu-

terea divina care locuia in el ? Acestea se intimplau in virtutea unei

rinduieli divine
; daca in unele cazuri ei faceau fapte minunate, iar in

alte (cazuri) erau neputinciosi, (se intimpla acest lucru), pentru ca in

acestea sa se arate credin^a credinciosilor si (necredin^a) celor necre-

dinciosi, sa fie incercata libertatea voin^ei si sa se arate daca nu cum-
va pe unii ii scandalizau slabiciunile (Apostolilor). Pentru ca, daca

Apostolii ar fi facut toate cite doreau, o putere constringatoare ar fi

sadit in oameni teama de Dumnezeu. Semnele, deci, si nu libertatea

voin^ei (ar fi impus credin^a) si n-ar mai fi existat (posibilitatea) cre-

din^ei ?i a necredintei. Or, cre?tinismul este o piatra de poticnire si o

stinca de incercare (Rom. 9, 33 ; I Petru 2, 8).

7. In plus, nu trebuie trecute cu usurin^a cele scrise despre Iov,

anume cum a cerut satan sa-1 (ispiteasca). Pentru ca (satan) nu putea

sa-i faca nimic cu de la sine putere.

Dar ce a zis diavolul catre Domnul ?, «Lasa-l in miinile mele, si

te va ocari in fata» (Iov 2, 5). Tot asa si acum exista acelasi Iov. Ace-

lasi Dumnezeu, si acelasi diavol. Indata ce ob^ine cineva ajutor de la

Dumnezeu, indata ce este plin de zel si clocoteste de har, satan cere

Domnului (sa-1 ispiteasca) si zice : «Pentru ca il ajuti si il sprijinesti

iti slujesc Tie ; lasd-l si da-l pe mina mea (si vei vedea) ca te ocaraste

in fata .'» (Iov 1, 10 §.u.). Prin urmare, dupa ce sufletul a fost mingiiat,

harul se imputineaza, iar sufletul este dat ispitelor. Vine diavolul si il

copleseste cu mii de rele : cu descurajare, disperare, ginduri rele si su-
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pune sufletul la necazuri, pentru ca sa-1 slabeasca si sa-i rapeasca na-

dejdea in Dumnezeu.

8. Insa sufletul eel intelept nu dispera cind se afla in nenoro-

ciri, ci tine ceea ce poseda, iar miile de ispite care vin asupra lui le su-

porta zicind : «Chiar de va trebui sa mor, eu nu-l voi p&rasi» (Iov, 13,

15). Atunci, daca omul staruia pina la sfirs.it (Matei 24, 13), Domnul
incepe sa vorbeasca lui satan, asa : «Vezi cite rele si necazuri ai adus

asupra lui, iar el nu ti s-a supus, ci Imi slujeste si se teme (doar) de

Mine». Atunci diavolul se rusineaza si nu mai are ce sa-i spuna. Daca,

in cazul lui Iov ar fi stiut ca acela, fiind supus ispitelor, le va rabda

si ca nu va fi invins, nu ar fi cerut sa-1 ispiteasca, pentru ca sa nu fie

dat de rusine, tot asa si acum — in cazul in care cei supusi ispitelor si

necazurilor, le rabda — satan este ru§inat si-i pare rau, ca nu le poate

face nimic. Atunci incepe Domnul sa-i zica : «Iata, 1-am dat pe mina
ta, iata, te-am lasat sa-1 ispitesti. Oare ai putut ceva ? Te-a ascultat ?».

9. Intrebare .- Oare, satan cunoaste toate cugetele si toate inten-

tiile omului ?

Raspuns : Daca un om, traind alaturi de alt om, cunoa§te lucrurile

(care il privesc), iar tu, care ai 20 de ani, stii lucrurile (care privesc)

pe aproapele tau, oare satan care este alaturi de tine de la na$tere, nu

cunoaste gindurile tale ? Doar are deja 6.000 de ani ! Desigur, nu zi-

cem ca inainte de a-1 ispiti pe om, el stie (deja) ce va face acesta. Ispi-

titorul ispiteste fara sa §tie daca (omul) i se va supune sau nu
;
pina

cind ?, pina ce sufletul ii va da roaba vointa sa. De asemenea, nu zicem

ca diavolul cunoa§te toate gindurile si intentiile inimii. Pentru ca, dupa

cum un copac, avind multe crengi §i mladite( iar oamenii) pot lua din

ele cite vor, la fel se intimpla si intre cele duhovnice§ti : sufletul are

(numeroase) ramuri ale gindurilor si intentiilor. Satan pune stapinire

peste (citeva din ginduri si intentii), dar nu le supune pe toate.

10. Uneori este mai puternica partea rautatii in a produce ginduri,

alteori biruie§te gindirea omului, atunci cind primeste ajutor si izbavire

de la Dumnezeu §i se impotriveste rautatii. Intr-un caz, este infrint,

in altul i§i impune voint^a sa. Uneori omul se apropie de Dumnezeu plin

de zel ; satan vede, §tie ca lucreaza contra lui dar nu-l poate opri. De
ce ? Pentru ca are voin^a sa strige catre Dumnezeu si are (ca) lucru

firesc faptul de a iubi pe Dumnezeu, de a crede, de a-L cauta si a se

apropia (de El). In via^a de toate zilele, agricultorul lucreaza pamintul

(dar, pentru a rodi, ogorul are nevoie de ploaie de sus, de la Dumnezeu) ;

la fel se intimpla si intru cele duhovnicesti
; (§i acolo) lucrurile trebuie

privite sub doua aspecte. Se cuvine deci, ca omul (impins de propria-i

vointa) sa cultive pamintul inimii sale si sa se trudeasca, pentru ca
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Dumnezeu cere din partea omului munca, truda si osteneala. Dar daca

nu se arata norii cei ceresti si (nu vin) ploile harului, truda agriculto-

rului nu foloseste la nimic.

11. Acesta este semnul (distinctiv) al crestinismului, (faptul) ca

(omul) oricit s-ar trudi si oricite fapte bune ar face, se comports ca si

cind n-a facut nimic. Astfel, cind posteste, zice : «N-am postit». Cind

se roaga, (zice) : «Nu m-am rugat». Cind staruie in rugaciune, (zice) :

«N-am staruit. Abia sint la inceputul exercitiului §i al trudei», (si pe

buna dreptate) : chiar daca este (om) drept inaintea lui Dumnezeu, este

dator sa zica : Nu sint drept, nici n-am trudit, ci in fiecare zi sint un
incepator. Dator este, de asemenea, ca in fiecare zi sa fie animat de na-

dejdea, bucuria si asteptarea imparatiei viitoare si a izbavirii, zicind :

Daca n-am fost izbavit astazi, voi fi izbavit miine. Dupa cum, eel ce

sadeste vie — inainte de a incepe truda — este plin de speran^a si

bucurie
; isi imagineaza deja butucii, isi inchipuie recolta — (deci) ina-

inte de a fi obftnut vinul — si asa se apuca de lucru, pentru ca na-

dejdea si asteptarea il dispun la truda si la multe cheltuieli din casa

sa
; si dupa cum, eel ce zideste o casa si eel ce lucreaza un ogor, la

inceput cheltuieste mult, in speranta ci§tigului viitor, tot asa si daca

cineva nu este insufletit de bucurie si nadejde, daca (nu zice) : Voi

ob^ine izbavirea si via^a, nu poate sa suporte necazurile, nici povara,

nici sa mearga pe calea cea strlmta. Pentru ca nadejdea ?i bucuria,

prezente in el, il fac pe acesta (capabil) sa trudeasca, sa suporte neca-

zuri si sa mearga pe calea cea ingusta.

12. Dupa cum nu este lucru usor ca un taciune sa fie eliberat de

foe, tot asa (nu este lucru usor) ca sufletul (sa fie eliberat) de focul

morfti, decit numai cu multa truda. De cele mai multe ori satan, cu

pretextul bunelor inten^ii, spunind sufletului : «Cu acest lucru te vei

face bine placut lui Dumnezeu», il indeamna la ginduri usuratice, dar

in aparen^a bune. Sufletul, astfel inselat, nu stie sa le deosebeasca si

cade in cursa §i in pierzania diavolului. De aceea, arma cea mai pu-

ternica a atletului si luptatorului aceasta , este : sa intre in inima sa,

sa lupte impotriva lui satan, sa se urasca pe sine si sa se lepede de

sufletul sau (eel pacatos), sa se minie impotriva sa. si sa se dojeneasca,

sa se impotriveasca poftelor celor dinlauntru, sa se opuna gindurilor

(celor rele ; intr-un cuvint) sa se lupte cu sine insusi.

13. Daca tu iti aperi trupul doar pe din afara de stricaciune si

desfriu, insa inlauntrul tau desfrinezi in gindurile tale, esti un desfrinat

inaintea lui Dumnezeu, si nu-t;i foloseste la nimic faptul ca ai trupul

feciorelnic. Dupa cum atunci cind un tinar, amagind prin viclesug o

tinara si corupindu-o, aceasta este dispre^uita de mirele ei, pentru ca
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a desfrinat, tot asa si sufletul eel netrupesc, intrind in contact cu $arpele

eel ascuns in el, cu duhul eel viclean, comite desfriu inaintea lui Dum-
nezeu. Pentru ca s-a scris : «Oricine priveste o femeie, poftind-o, deja

a s'avirsit adulter in inima Zui» (Matei 5, 28). De aceea, (zicem), este

un desfriu care se comite cu trupul si este un desfriu care se comite

cu sufletul atunci cind acesta sta in comuniune cu satan. Acela§i suflet

(poate) fi partas si frate atit al demonilor, cit si al lui Dumnezeu si al

ingerilor. Insa, daca desfrineaza cu diavolul, fara nici o valoare devine

inaintea Mirelui celui ceresc.

14. Intrebare ; Se linisteste, oare, satan vreodata si omul scapa de

lupta, sau (omul) duce razboi cit traie^te ?

Raspuns : Satan nu inceteaza lupta niciodata. Cit timp traieste ci-

neva in acest veac, si poarta trup, este in razboi (cu el). Dar, odata

ce sage^ile cele aprinse ale lui satan au fost stinse, ce rau mai poate

face acesta omului, chiar daca vine impotriva lui ? Se intimpla ca un
prieten al imparatului sa aiba proces cu el ; dar pentru ea acesta are

pe imparat sprijinitor, prieten §i ajutor, nimic nu i se intimpla. Si,

intr-adevar, cind cineva a ajuns sa treaca prin toate treptele §i gradele

(de slujbasi) si a devenit prietenul imparatului, cine ar mai putea sa-i

faca vreun rau ?

In (lumea noastra), vazuta, unele cetati primesc de la imparat da-

ruri si ajutoare. Daca (si ele trebuie) sa aduca, vreun oarecare servici,

nu pierd nimic, odata ce primesc atitea bunuri de la imparat. Tot asa

stau lucrurile si cu crestinii : ei sint (mereu) atacaft de dusman, insa

(intrucit) au sfirsit in (a se uni cu) Dumnezeirea, au fost imbraca^i cu

puterea si odihna cea de sus, nu le pasa de razboi.

15. Dupa cum Domnul S-a imbracat in trup, parasind toata stra-

lucirea si puterea, la fel crestinii se imbraca in Duhul Sfint si sint intru

odihna. Chiar daca vine un razboi din afara, (chiar daca) satan bate la

asa, ei sint asiguraji mlauntru, datorita puterii Domnului, si nu se

ingrijoreaza din cauza lui satan. Cind acela a ispitit pe Domnul 40 de

zile in pustiu, cu ce 1-a vatamat prin faptul ca s-a apropiat de trupul

Sau ? Pentru ca inlauntrul Sau era Dumnezeu ! Tot asa si cre§tinii,

chiar daca sint ispiti^i din afara, pe dinlauntru sint plini de dumne-

zeire si nu sint vatamati cu nimic. Daca cineva a ajuns la aceasta

treapta, a ajuns la iubirea perfects a lui Hristos si la plenitudinea

dumnezeirii (loan 4, 16 ; Col. 2, 9). Dar eel care nu este asa, acela inca

are de dus razboi inlauntrul sau. Intr-un moment se odihneste in ruga-

ciune, dar in alt moment se afla in strimtorare si razboi. Asa vrea

Domnul
;
pentru ca fiind inca copil, il exerseaza pe acesta in razboaie.

Si fiindca doua lucruri se afla inlauntrul sau : lumina §i intunericul,

14 — Sfintu] Macarie
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odihna si necazul, (intr-un moment) acesta se roaga in liniste, iar in

altul este tulburat.

16. Nu auzi ce spune Pavel ? «Daca as avea toate darurile, daca as

da trupul meu sa jie ars si daca as grai in limbile ingerilor, dar dra-

gostc nu am, nimic nu slnt» (I Cor. 13, 1). Aceste daruri sint, intr-ade-

var, indemnatoare (spre virtute), insa cei ce le poseda, desi se afla in

lumina, sint (totusi) prunci ; multi dintre frati au ajuns la astfel de
trepte, au primit darul vindecarilor, al descoperirii si al profetiei, dar
pentru ca n-au ajuns pina la iubirea cea desavirsita, care este legatura

desavirsirii (Col. 3, 14), a venit asupra lor razboiul si fiind neglijentf,

au cazut. Pe cind, daca cineva ajunge la iubirea cea desavirsita, este

legal si captiv al harului. Iar daca numai pu^in se apropie de masura
iubirii si nu ajunge sa fie (intru totul) legat de ea, un astfel de om se

afla inca sub (imperiul) fricii, al razboiului si al caderii si daca nu se

asigura satan il doboara.

17. Asa (se face) ca multi (din cei ce au primit daruri duhovni-
cesti) s-au ratacit de la dreapta credinta, pe cind harul era (deja) intru

ei. Crezind ca au ajuns la desavirsire au zis : Ajunge, nu avem trebuinp
(de mai mult). Or, Domnul este infinit si nu poate fi cuprins cu mintea.
De aceea, crestinii (adevara^i), nu indraznesc sa spuna ca L-au cuprins
deplin, ci sint smeriti, ziua si noaptea. Stiin^a, in domeniul eelor va-
zute, este infinita, de aceea o cuprinde doar eel ce s-a instruit si a

buchisit destul. Tot asa (stau lucrurile) si aici. De nimeni nu poate fi

cuprins si estimat Dumnezeu afara de cei ce L-au gustat, L-au primit
si isi cunosc slabiciunea lor.

Daca cineva, cu pu^ina instruc^ie, vine intr-un sat, unde sint oa-
meni simpli, acestia il lauda, pentru ca tarani fiind, nu stiu sa apre-
cieze. Daca acelasi am, ou pu^ina instruc^ie, vine la oras, unde sint

oratori si inva^ati, nu indrazneste sa se arate si sa le vorbeasca, pentru
ca cei invatati il iau drept un taran.

18. Intrebare : Unde merge omul — care se afla in lupta si are in

sufletul sau cele doua chipuri : al paeatului si al harului — atunci cind

se muta din aceasta lume, dat fiind ca de ambele par^i este tinut ?

Raspuns : El va merge la locul spre care este indreptata mintea

si iubirea sa.

Daca vine necazul si razboiul peste tine, esti dator sa te opui si

sa (le) urasti. Pentru ca nu depinde de tine faptul ca se isca razboiul,

dar de tine depinde sa-1 urasti. Vazind Domnul gindul tau, faptul ca

Il iubesti din toata inima si ca te lupft (impotriva celui rau), indepar-

teaza, intr-o clipita moartea din sufletul tau — acest lucru este greu

pentru El — si te aseaza in sinurile si in lumina Lui. Intr-o clipita te



CELE CINCIZECI DE OMILn DUHOVNICE§TI 211

smulge din gura intunericului §i indata te duce in imparatia Lui. Intr-o

clipita Dumnezeu poate sa faca toate acestea, numai daca ll iube?ti.

Dumnezeu a§teapta lucrarea omului, pentru ca sufletul este partas al

dumnezeirii.

19. Spunind pilda cu semanatorul, (ziceam) adesea ca, de§i acesta

trude§te, pune saminta sub brazda, el trebuie sa astepte si ploaia cea

de sus. Pentru ca daca nu apar norii si nu sufla vinturile, osteneala

agricultorului nu foloseste la nimic, iar samint,a ramine fara rod. Trans-

pune acest lucru in domeniul duhovnicesc : daca omul se multume$te

doar cu lucrarea sa, ?i nu prime§te acel lucru, strain de firea sa, este

imposibil sa faca roade vrednice de Domnul. In ce consta lucrarea omu-
lui ? In ab^inere, in fuga de lume, in staruin^a ?i rugaciune. in prive-

ghere §i in iubirea fata de Dumnezeu §i de fra^i. Aceasta este datoria

lui sa faca. Dar daca el se margine§te doar la activitatea sa, nu se

asteapta sa primeasca altceva (din afara), vinturile Duhului Sfint nu
sufla in sufletul sau, norii cei cere^ti nu se arata §i nu se pogoara

ploaie din cer, care racore§te sufletul, omul nu poate sa dea roade vred-

nice de Dumnezeu.
20. S-a scris : «Plugarul, cind vede vita aducind rod, o cur&ta, ca

mai multe (roade) sa aduca
; pe cind, pe cea care nu aduce rod, o dez-

radacineazd si o arunca in foc». (loan 15, 2). De aceea, datoria omului

aceasta este : fie ca poste§te, fie ca privegheaza, fie c§ se roaga, fie ca

face ceva bun, pe toate acestea sa le atribuie Domnului si sa zica :

«Daca Dumnezeu nu m-ar fi intarit, n-a§ fi putut sa postesc, nici sa

ma rog, nici sa ma desprind de lume». $i astfel, Dumnezeu, vazind

buna ta intense, (vazind) ca faptele, pe care tu in chip firesc le faci,

I le atribui Lui, iti va darui pe cele ce li sint proprii (si anume bunu-
rile) cele duhovnice§ti, divine §i cere^ti. Care sint acestea ? Roadele

Duhului sint bucuria si veselia.

21. tntrebare : Dar pentru ca asemenea iubirii, credintei si ruga-

ciunii, (ca roade duhovnice^ti), sint §i echivalentele lor fire§ti, arata-ne

prin ce se deosebesc cele duhovnicesti ?

Raspuns : Cele pe care le savirsesti cu propriile-^i puteri sint bune

si bineplacute lui Dumnezeu, dar nu sint pure. De exemplu, iubesti

pe Dumnezeu, dar nu in chip desavir§it ; vine (insa), Domnul si-ti da

iubirea cea neschimbatoare §i cereasca. Te rogi, in chip natural, dar

mintea i^i este distrata si te ginde?ti la multe ; Dumnezeu, (insa), iti

da rugaciunea cea adevarata, «in duh» si in «adevar» (loan 4, 23).

In via^a de toate zilele, in cele mai multe cazuri, pamintul pro-

duce, de la sine, spini ; agricultorul il ara, il pregateste cu grija, (§i

apoi) arunca samin^a, dar spinii, far5 sa fi fost semanati, cresc ?i se
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inmul^esc, pentru ca dupa calcarea poruncii i s-a zis lui Adam : *Spini

si palamida iti va rodi tie pamintul» (Gen. 3, 18). Agricultorul trudeste

iarasi, (pregateste) pamintul, smulge maracinii, insa ace§tia iarasj se

inmultesc. Transpune aceasta in domeniul duhovnicesc. Dupa calcarea

poruncii de catre Adam, pamintul inimii rodeste spini si palamida
;

omul il lucreaza si trudeste, dar maracinii gindurilor rele cresc (mereu).

Dupa aceea, Duhul Sfint InsusJ vine in ajutorul slabiciunii oamenilor,

iar Domnul arunca in pamintul inimii saminta ; spinii si palamida mai
cresc inca. Din nou, Domnul insusi impreuna cu omul, lucreaza pa-

mintul inimii, cu toate acestea sapte duhuri necurate §i spini odraslesc

acolo, pina ce vine vara (cea duhovniceasca), atunci cind harul abunda,

iar spinii se usuca de caldura soarelui.

22. Desi rautatea exista in firea (omeneasca), ea domneste peste

aceasta, doar daca afla hrana (in ea).

Neghina poate sa inabuse covorul verde de griu, dar sosind vara

si dupa ce spicele s-au copt, neghina nu mai poate sa vatame griul. Ce
se intimpla daca treizeci de bardie de griu curat se amesteca cu un
kilogram de neghina ? (Neghina) este inabusita de prisosul griului.

Tot asa se intimpla §i in (starea de) har ; cind harul si darul lui

Dumnezeu prisosesc in om, cind omul se imboga^este in Domnul, iar

rautatea in mica masura mai exista intru el, ea nu mai poate sa-1 va-

tame, nu mai are putere asupra lui, nici nu-si gaseste locul in el. De
altfel, venirea Domnului si grija sa (de oameni) aveau ca scop sa eli-

bereze pe cei ce erau robiti §i supusi (rauta^ii) §i sa-i faca invingatori

ai mortii si ai pacatului. Prin urmare, fra^ii nu trebuie sa fie surprinsi

daca sint necajift de cineva (pentru ca aceasta se face) ca sa fie izbaviti

de rautate.

23. Chiar si in (perioada) Vechiului (Testament), Moise si Aaron,

fiind imbracati cu preo^ia, au suferit multe. Caiafa insa, eel care ocupa

scaunul lor, a prigonit si a condamnat pe Domnul : totusi, avind (Dom-
nul) respect fata de preotie, a lasat sa se intimple asa. Tot a§a ?i pro-

fe^ii au fost prigoni^i de (cei din) neamul lor. Pe Moise 1-a urmat

Petru ; lui i s-a incredin^at Biserica cea noua a lui Hristos §i preo^ia

cea adevarata ; acum exista si un botez al focului si al Duhului, si o

taiere imprejur a inimii (Rom. 2, 29). Duhul eel divin §i ceresc rezida

in minte. Totusi, nici chiar cei desavirsiti, atita timp cit sint in trup,

nu sint fama de grija. Ei se tern pentru ca au libertate de voin^a §i

pentru ca sint expusi ispitelor. Numai cind sufletul va ajunge in ce-

tatea sfin^ilor, numai atunci va putea sa fie scutit de necazuri si ispite.

Acolo, (in cetatea sfintilor) nu mai exista grija, suparare, truda, ba-

trine^e, satan sau razboi, ci odihna, bucurie, pace si mintuire. Domnul
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Se afla in mijlocul acestora. El Care Se numeste Mintuitor, pentru ca

mintuie§te pe cei robiti
;

(El care) Se numeste doctor, pentru ca da

doctoria cea cereasca si divina si vindeca patimile sufletului, care, in

unele privinte, stapinesc asupra omului. Intr-un cuvint, Iisus este im-

parat si Dumnezeu, pe cind satan este tiran si un principe rau.

24. Prin urmare, Dumnezeu si ingerii Sai vor ca omul sa fie alaturi

de ei in imparatie ; dar si diavolul si ingerii sai il vor de partea lor.

Deci, la mjiloc intre cele doua realitati se afla sufletul, si fiul acelei

parti se face, catre care inclina voia sa.

Dupa cum, atunci cind un tata —• trimitindu-si fiul in tara straina

unde poate intilni fiare salbatice — ii da acestuia otravuri si leacuri,

iar daca acestea sau balaurii se arunca asupra lui, le da (otravurile) si

le ucide, tot asa si noi sa ne sirguim sa obtinem medicamentul eel

ceresc, leacul izbavitor pentru suflet, pentru ca sa ucidem cu el fiarele

cele veninoase, care sint duhurile cele necurate. Nu este lucru u§or sa

dobindim inima curata ; numai cu multa lupta §i truda, numai daca

smulge din radacina raul, omul poate sa dobindeasca o constiinta §i o

inima curata.

25. Se intimpla sa fi primit cineva harul, dar sa nu aiba inima

curata. De aceea au cazut cei ce au cazut, pentru ca n-au crezut ca dupa
(ce au primit harul) se mai afla in ei fumul si pacatul. Cei drepti, insa,

(au apucat) pe calea cea strimta si plina de necazuri si au bineplacut

lui Dumnezeu pina la sfirsit. Avraam, (de exemplu), fiind bogat (atit)

«dupa Dumnezeu^, (cit) si «dupa lume>, s-a numit pe sine «pamint si

ceuusd» (Gen. 18, 27), iar David zicea : «£u sint vierme si nu om,

ocara oamenilor si defaimarea poporului» (Ps. 21, 6). La fel, toti Apostolii

si profe^ii rau au patimit s.i au fost defaimati. Dar Domnul insusi, Care
este Dumnezeu si calea (vietii), Care n-a venit pentru Sine Insusi, ci

pentru tine, ca sa-ti fie exemplu (in implinirea) a tot binele, iata cit

S-a umilit. A luat chip de rob, (El), Care era Dumnezeu si Fiul lui

Dumnezeu, Imparatul sj Fiu al Imparatului, El, Care daduse leacurile

cele tamaduitoare, El, Care vindecase pe cei raniti, S-a aratat ca unul
dintre ei.

26. Dar sa nu dispretuiesti demnitatea divina vazindu-L (pe Fiul

lui Dumnezeu) in exterior, smerit si asemenea noua, ca pentru noi S-a

aratat asa, iar nu pentru El Insusi.

Ginde§te-te cit de mult a fost umilit, mai umilit decit oricare dintre

oameni, in acel moment cind, imbulzindu-se multimile strigau : «Ras-

tigneste-L, rastigneste-L» (Luca 23, 21). Dupa cum in via^a de toate

zilele, un raufacator fiind condamnat de judecator, este dispre^uit si

batjocorit de tot poporul, tot asa (a fost privit) Domnul in momentul
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rastignirii : ca un om care trebuia sa moara, (asa a fost dispre^uit) de

farisei. Ce umilinta a suferit cind L-au scuipat in fata, cind I-au pus

(pe cap) coroana de spini si cind L-au palmuit. Pentru ca s-a scris :

«Spatele l-am dat spre batai si obrajii Mei spre pdlmuiri, iar fata Mea
nu am ferit-o de rusinea scuipaturilor» (Luca 50, 6). Si daca Dumnezeu
atitea ocari, suferin^e si umilin^e a suferit, tu, care noroi esti dupa fire,

tu, a carui fire este muritoare, oricit te vei smeri, nu vei face nimic

asemenea Stapinului tau. Dumnezeu S-a smerit pentru tine, pe cind

tu nu te smeresti pentru tine, ci te ingimfi si te mindre$ti ! El a venit

ca sa ia (asupra Sa) necazurile si poverile (tale) si sa-ti dea odihna Lui
;

tu, insa, nu vrei sa te trudesti, pentru ca astfel sa ob(ii vindeaarea ra-

nilor tale. Slava ingaduintei si indelungii Sale rabdari, in veci. Amin.

OMILIA A XXVII-A

Aceasta omilie, ca si cea precedents, trateaza mai pe larg (mai

intii) despre demnitatea si starea omului cre§tin. Invata apoi multe

lucruri foarte folositoare despre libertatea voin^ei, amestecind si unele

chestiuni pline de in^elepciune divina.

1. Cunoaste-^i, omule, noble^ea, demnitatea si valoarea ! Tu e?ti

frate al lui Hristos, prieten al tmparatului, mireasa a mirelui celui ce-

resc ! Pentru ca acela care poate sa cunoasca demnitatea sufletului sau,

poate sa cunoasca §i puterea si tainele dumnezeirii, dar si mai mult sa

se smereasca
;
pentru ca, prin puterea lui Dumnezeu, vede cineva (atit

demnitatea, cit si) caderea sa.

Dupa cum Domnul, trecind prin suferin^e si rastignire, a fost slavit

si asezat de-a dreapta Tatalui, tot asa trebuie ca si tu sa suferi, im-

preuna cu El, sa te rastignesti impreuna cu El, pentru a fi ridicat si

a sta (pe acela§i scaun) impreuna cu El, pentru a te uni cu trupul lui

Hristos si pentru a impara^i, impreuna cu El in acel veac. Pentru ca

«daca patimim impreuna cu El, vom fi si slaviti impreuna cu El»

(Rom. 8, 17).

2. Toti aceia, care pot sa invinga si sa treaca de zidurile rauta^ii,

intra in cetatea cea cereasca, cea pasnica §i plina de multe bunata^i,

unde se odihnesc duhurile celor dreptf. Se cuvine deci, ca pentru acest

lucru, sa ne trudim si sa ne luptam mult. Pentru ca nu este drept ca

Mirele, care a venit pentru tine, sa patimeasca si sa se rastigneasca,

iar mireasa, pentru care a venit Mirele, sa
;

fie lenesa §i usuratica. Dupa

cum in via^a de toate zilele, o desfrinata se da tuturor, fara friu, la

fel si sufletul se da oricarui demon si se strica de duhuri.
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Sint (unii oameni) care savir§esc pacatul si (poarta) raul (in ei)

cu voie libera, sint insa al^ii (care savirsesc pacatul) impotriva voin^ei.

Ce inseamna aceasta ? Cei care poarta in ei raul, printr-o libera ale-

gere, sint cei care lasa voia lor prada rautatii, leaga cu ea prietenie

§i se complac (in aceasta stare). Acestia au pace cu satan si nu due

razboi cu diavolul in cugetele lor. Pe cind cei care au pacatul in ei,

impotriva vointei lor, (il au), dupa cuvintul Apostolului Pavel, «luptin-

du-se impotriva lor, in madularele lor» (Rom. 7, 23). Puterea si aco-

peramintul eel intunecos este in ei, impotriva vointei lor, nu gasesc

placere in ele $i nu li se supun
; din contra, vorbesc si lucreaza impo-

triva lor si se minie pe ei in§isi. Acestia sint cu mult mai buni si mai

de cinste inaintea lui Dumnezeu decit aceia care, eu voia lor se lasa

prada rautatii si gasesc placere in ea.

3. Sa presupunem ca un impanat intilneste o fata saraca, imbra-

cata in zdren^e si fara sa se rusineze alaturi de ea, o dezbraca de hai-

nele ei cele murdare, o spala de negreala (de pe ea), o impodobeste cu

haine stralucitoare si o face partasa la masa imparateasca ; tot asa §i

Domnul, aflind sufletul ranit si acoperit de vinatai, a pus (pe ranile) lui

doctorii, 1-a dezbracat de hainele cele negre §i de rautatea cea rusi-

noasa si 1-a imbracat cu haine imparatesti, ceresti, divine, luminoase

si stralucitoare, i-a pus cununa pe cap si 1-a facut partas la masa im-

parateasca, pentru a se bucura s,i veseli.

Sa presupunem, de asemenea, ca exista o gradina cu pomi fruc-

tiferi si binemirositori, cu multe locuri incintatoare, pline de frumu-
sete, de balsam si de odihna si ca oricine trece pe acolo se desfateaza

si se odihne?te ; la fel este cu sufletele in Imparatia (cerurilor). Toate

se bucura si se veselesc, (toate) sint imparati, domni si Dumnezeu. Pen-

tru ca s-a scris .- «Imparat al imparatilor si Domn al Domnilor»

(Apoc. 17, 14).

4. Crestinismul nu este «un Jucru oarecare» ; taina aceasta mare
este

; «Fii deci constient de nobletea ta ; de faptul ca ai fost chemat
la demnitatea imparateasca (chemat) sa fie» «neam ales, preotie si popor
sjintr> ^Petru 2, 9). Taina crestinismului este straina de lumea aceasta.

Astfel, pe cind slava si bogatia imparatului sint lucruri paminte§ti, stri-

cacioase si trecatoare, acea imparatie si (acea) bogatie sint lucruri ce-

resti, pline de slava. Or, (cres.tinii) domnesc impreuna cu Imparatul

eel ceresc, in Biserica cea cereasca. Si (fiindca) «£[ este intii-nascut dint-

tre cei morti» (Col. 1, 18), §i ei sint intii-nascu^i. Dar, de§i sint astfel

(priviti) inaintea lui Dumnezeu, ca ni§te (oameni) ale§i §i incercaft (in

virtute), in ochii lor sint cei de pe urma si vrednici de dispretuit. Iar
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faptul acesta, (adicaj de a fi smerift si de a se considera de nimic,

(a devenit) pentru ei ca o a doua natura.

5. Intrebare : Oare ei nu stiu ca au dobindit un dar pe care nu-1

aveau, un lucru strain de i'irea lor ?

Raspuns : 1ft spun : nu inseamna ca nu sint incercati (in virtute),

ca r;-au progresat si ca nu stiu ca au dobindit ceea ce nu aveau. Dar

asa fiind, venind harul ii invata sa nu ftna (m mare) cinste sufletul

lor, (sa nu creada despre ei) ca au progresat, ci sa se considere, in mod
tiresc de dispretuit. (Asa se face ca), pe cind sint (plini) de cinste ina-

intea lui Dumnezeu, sint (de dispreftiit) inaintea (ochilor) lor
; pe cind

progreseaza (in virtute) si in cunoasterea lui Dumnezeu, (se arata) ca

si cind n-ar sti nimic
; pe cind sint bogati inaintea lui Dumnezeu, (sint

saraci) inaintea (ochilor) lor. Pentru ca daca Hristos, «luind chip de rob»

(Filip. 2, 7), a invins pe diavol prin smerenie ; sarpele, la inceput, prin

ingimfare si mindrie a nimicit pe Adam. Acelasi sarpe, ascunzindu-se

acum inlauntrul inimilor, surpa si pierde neamul cre^tinilor prin

mindrie.

6. Dupa cum atunci cind cineva, fiind liber, nobil $i bogat in

(aceasta) lume, pe cind adauga alte bogatii, isi pierde capul, isi pune

nadejdea in sine, devine nesuferit, calca pe toft in picioare §i se poarta

urit, tot a§a unii fiind lipsift de discernamint, de indata ce li se impli-

ne§te cit de puftn rugaciunea si (afla) odihna, incep sa se ingimfe, sa-si

piarda capul, sa judece (pe alfti) si cad in cele mai de jos ale pamin-

tului. Pentru ca acelasi §arpe, care prin mindrie 1-a scos pe Adam
odinioara (din paradis), cind a zis : «Veti fi ca ni$te dumnezei» (Gen. 3, 5) ;

acelasi seamana (acum) in inimi mindria, zicind : «Esti desavirsit, (cele

de pina acum) ift ajung, te-ai facut bogat, n-ai nevoie de nimic, esti

fericit». Sint, insa, alft oameni care, de§i sint bogaft in (aceasta) lume,

desi boga^ia le aduce multe roade, ei arata discernamint, nu se min-

dresc §i nu-si pun increderea in ei insi§i, ci ramin aceiasi, pentru ca

stiu ca, dupa belsug (poate) urma (sarcia). De asemenea, cind ajung la

paguba ?i ananghie, nu se intristeaza, ci ramin ca mai inainte, pentru

ca §tiu ca iarasi (poate) urma belsugul. Capatind, deci, o lunga expe-

rienta, ei nu sint (niciodata) surprin§i ; de aceea, cind se afla in belsug,

nu se mindresc, iar cind vine peste ei paguba, nu sint cuprin§i de uimire.

7. Aceasta inseamna crestinismul : gustare din adevar, hranirea si

potolirea setei cu adevarul, intr-un mod real si eficient. Dupa cum
atunci cind cineva, insetat fiind, intilneste un izvor incepe sa bea si,

venind altcineva, smulgindu-1 de acolo §i nelasindu-1 sa se indestuleze

pe cit vrea, eel care gustase din apa arde si mai mult (de dorul ei) si

o caiuta cu mai multa ardoare, la fel (se intimpla) si in domeniul eel
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duhovnicesc : gustind cineva si impartasindu-se de hrana cea cereasca,

apoi sustragindu-1 (cineva de la ea), nimic nu-i (mai poate) aduce

indestulare.

8. Intrebare : De ce nu-i este dat sa fie indestulat ?

Raspuns : Domnul cunoa§te slabiciunea omului, (faptul) ca numai-

decit se ingimfa. De aceea, micsoreaza ajutorul Sau §i permite ca omul
sa fie incercat si muncit. Pentru ca, daca tu putin (har) primind, te

mindresti si nimic nu te mai poate refine, cu cit mai nesuferit te-ai

face, daca ti s-ar da harurile din belsug ? De aceea Dumnezeu, Care

cunoa?te slabiciunea (ta) lasa (in adinca Sa int,elepciune) ca sa fii supus

la inoarcari, pentru ca sa te smere^ti si sa-L cau^i cu mai mvli zel.

In viata de toate zilele, atunci cind un sarac gaseste o punga cu

aur §i incepe sa strige : «Am gasit, am gasit o punga, sint bogat», au-

zind eel ce a pierdut-o, (vine) §i i-o ia. De asemenea, atunci cind un
om bogat, pierzindu-si capul, incepe sa insulte, sa-i calce pe toft in

picioare $i sa se ridice deasupra tuturor, auzind imparatul (vine) si ii

confisca bunurile ; tot asa (se intimpla §i) in cele duhovnice§ti : cind

unii abia gusta din odihna, ne§tiind s-o pre^uiasca, pierd §i ceea ce au

primit. Pentru ca pacatul ii ispiteste si le intuneca mintea.

9. Intrebare : «Cum se face ca unii cad, dupa ce i-a cercetat harul» ?

Oare (acum) satan nu este mai slab ? Cum poate sa fie noapte, atunci

cind este zi ?

Raspuns : Harul ingaduie (sa fii lasat in seama) rautatii, nu pentru

ca el se stinge, sau se slabe§te, ci pentru ca libertatea vointei tale sa

fie incercata ^i (sa se arate) in ce parte inclina. Atunci, insa, cind tu

din nou te apropii, cu vointa ta, de Domnul, tu indemni harul ca iarasi

sa te cerceteze. (Ar fi de nein^eles) cum de s-a scris : «A/u stingeti

Duhul» (I Tes. 5, 19), daca tu nu 1-ai stinge, atunci cind, negligent fiind,

vointa ta nu se acorda cu El. De asemenea, s-a spus : «Nu intristati pe

Duhul eel Sfint, cu Care ati fost pecetluiti pentru ziua rascumpararii»

(Efes. 3, 40). Vezi ca depinde de vointa ta §i de libera ta hotarire sa

cinste§ti si sa nu intristezi pe Duhul eel Sfint. Eu it^i spun ca si cre^tinii

cei desavir§iti care sint captiva^i si imbatati dupa bine, §i ei au liber-

tate a vointei ; datorita acesteia, ei sint incerca^i de multe rele, (dar)

se indreapta spre ceea ce este bine.

10. Dupa cum cei ce se afla in alte demnita^i, cei bogati §i nobili

(pot) sa paraseasca din libera alegere si init;iativa demnita^ile, boga^ia

si starea lor ; sa se imbrace in haine murdare si saracacioase, (sa schim-

be) slava cu lipsa onorurilor si sa devina saraci si dispretuiti, pentru ca

acest lucru sta in propria lor alegere
;

(tot asa se intimpla si cu ale-

gerea binelui §i a raului). Ba, eu i^i spun ca si Apostolii, care posedau
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harul in chip desSvirsit, nu erau impiedicati de el sa faca ceea ce vo-

iau, chiar daca ar fi voit sa savirseasca ceva ce nu era placut harului.

Pentru ca firea noastra este capabila si de bine si de rau, iar puterea

potrivnica (poate doar sa) indemne, dar nu sa si forjeze (la savirsirea

raului). Prin urmare, tu ai libertatea sa te apleci de partea de care

voiesti. Nu vezi ca «Petru a fost mustrat» (Gal. 2, 18), (ca) venind

Pavel (la Antiohia, 1-a certat), ca pe unul care era vrednic de mustra-

re. Pavel, de asemenea, om duhovnicesc fiind, din propria-i voinp s-a

certat cu Barnaba si «iscindu-se neintelegere intre ei, s-au despartit

unul de altuU (Fapte 15, 39). Acelasi Pavel zice undeva : «Fratilor, de

va cadea un om in vreo greseala, voi cei duhovnicesti indreptati-l pe

unul ca acesta cu duhul blindetii ; luind seama la voi insivd, ca sa nu
cadefi si voi in ispita» (Gal. 6, 1). lata, (deci), ca cei duhovnicesti sint

ispiti^i pentru faptul ca dispun inca de libertatea voin^ei, iar dusmanii

ii ataca, atita timp cit sint in veacul acesta.

11. Intrebare : Oare, Apostolii ar fi putut sa pacatuiasca daca ar

fi vrut, sau harul era mai puternic chiar decit voia lor ?

Rdspuns : Ei nu mai puteau sa pacatuiasca, pentru ca nu alegeau

(pacatul), ca unii care se aflau in har si in lumina. Prin aceasta, nu
vrem sa spunem ca harul era slab in ei, ci spunem doar ca harul lasa

celor duhovnicesti sa aiba voia lor, (le lasa) puterea de a savirsi cele

ce voiesc si sa se intoarca incotro voiesc. Desigur, firea omeneasca este

slaba si ea poate sa se intoarca (in alta parte) chiar si cind binele lo-

cuieste in ea.

Cei ce se imbraca (cu cele necesare) pentru razboi, cu scut si

armt, sint in siguran^a si dusmanii nu-i ataca ; daca ii ataca, depinde

de voin^a lor, fie sa se foloseasca de arme, si sa se lupte cu dusmanii

si sa-i biruie, fie sa se complaca in tovarasia dusmanilor, sa nu lupte

— desi au arme — si sa incheie pace cu ei. Tot asa si crestinii, care

sint imbracati cu puterea cea mare si au armele cele ceresti, (pot), daca

vor sa se complaca in tovarasia lui satan, sa nu se razboiasca, ci sa

faca pace cu el. Pentru ca firea (omeneasca) este schimbatoare si daca

vrea cineva, poate deveni fiu al lui Dumnezeu sau fiu al pierzarii,

pentru ca are libertatea de a alege.

12. Altceva este sa vorbesti despre piine si masa si altceva este

sa iei piine, sa gusti din savoarea ei si sa \i se intremeze toate madu-
larele. Altceva este sa vorbesti despre o bautura foarte placuta si alt-

ceva este sa mergi la izvor, sa sco^i din el si sa te desfatezi gustind

din aceasta bautura. Altceva este sa vorbesti despre razboi, despre

luptatorii si solda^ii cei viteji si altceva este sa te duci in linia de ba-

taie, sa te lup^i cu dusmanii, sa ataci si sa te retragi, sa primesti si sa
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dai lovituri si, (in sfirsit), sa obtii laurii biruintei. Tot asa (stau lucru-

rile) si in cele spirituale. Alta este sa fti discursuri, (in baza) unor cu-

nostinte si notiuni si altceVa este sa ai, in omul eel launtric — in fapt

si realitate, in minte si mod sigur — tezaurul, si harul si gustul si lu-

crarea Duhului Sfint. Cei ce spun vorbe goale sint (niste) inchipuiti si

sint prada intelectului lor. Pentru ca, zice Apostolul : «Iar cuvintul nostru

si propovaduirea noastra nu stau in cuvinte de induplecare ale intelep-

ciunii omenesti, ci in adeverirea Duhului si a puterii» (I Cor. 2, 4). Iar

in alt loc zice acelasi (Pavel) : «Iar tinta poruncii este dragostea, din

inimd curata, din cuget bun si din credinta nefatarnica» (I Tim. 1, 5).

Un astfel de om nu cade. Pentru ca, multora dintre cei ce au cautat

pe Dumnezeu li s-a deschis poarta, au vazut comoara si s-au indrep-

tat catre ea. Dar, pe cind strigau plini de bucurie, «Am gasit o comoa-

ra)), poarta s-a inchis inaintea lor, iar ei au inceput (iarasi) s-o caute

?i sa strige, coplesiti de tristete : «Am gasit o comoara, dar am pier-

dut-o».

Cu un anumit rost, se impu^ineaza harul, ca noi cu si mai mult zel

sa-1 cautam, ca tezaurul se arata pe masura cautarii (lui).

13. Intrebare : Fiindca unii zic ca acela care a primit harul a tre-

cut din moarte la viata (se pune intrebarea) : Oare, eel care se afla in

lumina, mai poate sa aiba ginduri murdare ?

Raspuns : S-a scris : «Voi ati inceput in Duh si acum sfirsiti in trup»

(Gal. 3, 3). Si iarasi : «Imbracati-va cu toate armele Duhului, ca sa pu-

teti sta impotriva uneltirilor diavoluluin (Efes. 6, 11).

Intr-un cuvint, exista doua situatii : una cind (omul) imbraca ar-

mele (si sta ca mai inainte) si alta cind (imbracind armele), lupta im-

potriva «puterilor si a stapinilor» (Efes. 6, 12). Unul se afla in lumina,

altul se afla in intuneric. Pentru ca s-a scris : «tn toate luati pavdza

credintei, ca sa puteti stinge toate sagetile cele arzatoare ale celui vi-

cleanv> (Efes. 6, 16). Si : «Sa nu intristati pe Duhul eel Sfint al lui Dum-
nezeu (Efes. 4, 30). Si iarasi : Este cu neputinta ca aceia care au fost lu-

vdnati, care au gustat din Duhul Sfint, cazind sa se reinnoiasca (Evr.

6, 4—6).

Vezi ca si cei care au fost luminal si au gustat din har (pot) sa

cada.

Vezi ca (omul poate, cu vointa sa, sa fie de acord cu Duhul, sau

sa-L intristeze).

Totusi, el a primit arme ca sa porneasca la razboi si sa se lupte

impotriva dusmanilor ; a fost iluminat ca sa stea impotriva intuneri-

cului.
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14. Intrebare : Cum (poate) spune Apostolul : «Daca a§ avea toata

cunoasterea $i toata projetia ?i dacd. a? vorbi in toate limbile ingerilor,

nimic nu s£n£» (I Cor. 13, 2).

Rdspuns : Nu trebuie sa in^elegem (aceste cuvinte) in sensul ca

Apostolul nu este nimic : (el vrea sa spuna ca) in comparable cu iubirea,

care este perfects, aceste (daruri) sint nimica toata, ca acela care a

ajuns la aceste trepte (de desavirsire, poate) sa cada pe cind eel care

are iubirea, nu cade.

Eu i^i spun ca am vazut oameni care dobindisera toate darurile si

se i'acusera partasi ai Duhului, dar care, neajungind si la iubirea cea

desavirsita, au cazut. Astfel, unul dintre (barbatii) de seama, lepadin-

du-se de lume, a vindut toate bunurile sale, a eliberat pe sclavi si s-a

facut renumit pentru intelepciunea si viata lui curata. Cu timpul, insa,

el a capatat o mare incredere in sine, s-a mindrit, iar in cele din urma
a cazut in desfriu si in multe rele.

15. Un altul, pe vremea persecutiei, si-a supus trupul (la torturi)

si a devenit marturisitor. Dupa aceea, facindu-se pace, a fost eliberat,

si era renumit ; intr-adevar, pleoapele ii fusesera mutilate, pentru ca

fusesera arse. Deci, plin de slava fiind, a fost chemat la rugaciunile

(paginesti)
; (atunci), luind alimente (de pe altar), le dadea slugii sale

;

in acel moment mintea lui era, ca si cind niciodata nu auzise cuvintul

lui Dumnezeu.
Un altul, in vremea persecutiei si-a expus trupul (la diferite in-

cercari) : a fost lovit, spinzurat, apoi a fost aruncat in temnita. (Acolo)

il slujea cu credinta o femeie ce-si consacrase via^a lui Dumnezeu.
Obisnuindu-se, insa, cu ea, pe cind era in temnita, a cazut in desfriu.

lata deci, cum au cazut bogatul care renun^ase la averile sale si

eel ce si-a dat trupul sa fie torturat.

16. Un altul, un ascet in^elept, care traia cu mine in aceeasi casa,

si se ruga cu mine, era atit de bogat in har incit varsa lacrami de po-

cainta cind se ruga linga mine. Intr-adevar, harul fierbea in el. I se

daduse si darul vindecarilor, alunga pe demoni si vindeca, prin pune-
rea miinilor, pe cei care erau paralizati de miini si de picioare §i su-

fereau cumplit. Insa, in cele din urma, s-a aratat neglijent : fiind sla-

vit de lume si complacindu-se in aceasta, s-a mindrit si a cazut in cele

mai adinci (abisuri) ale pacatului.

Vezi ca si eel ce a avut darul vindecarilor a cazut ?

Vezi ca inainte de a ajunge la masura iubirii (desavir§ite) (oamenii

pot) sa cada, pe cind eel ce ajunge la (masura desavirsita) a iubirii se

leaga si se imbata (de ea), este afundat in alta lume si (devine) robul

ei, ca si cind n-ar mai sim^i propria sa fire ?
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17. Intrebare : Ce inseamna (cuvintele) : «CeIe ce ochiul n-a va-

zut si urechea n-a auzit si la inima omului nu s-a suit?».

Rdspuns : In acel timp (al Vechiului Testament), cei mari, drep^ii,

imparatii si profe^ii, stiau ca (trebuia) sa vina Izbavitorul ; dar ca (va

trebui) sa sufere, sa fie rastignit si sa-si verse singele pe cruce, nici nu
stiau, nici nu se suise la inima lor. (Nu stiau) nici ca va fi un botez

cu foe al Duhului Sfint, ca in Biserica se va aduce piine si vin, antitip

al Trupului si Singelui Sau, ca aceia care se vor impartasi din piinea

cea vazuta, vor minca, in chip duhovnicesc, trupul Domnului, ca Apos-

tolii si crestinii vor primi pe Mingiietorul, se vor imbraca cu putere

de sus, se vor umple de dumsnezeire, iar sufletele se vor uni cu Duhul
Sfint. Acest lucru nu stiau profe^ii si imparatii si, la inima lor nu s-a

suit.

Acum, deci, crestinii au alta bogatie, (deosebita de vremea ve-

che), altfel sint darui^i, si dorul lor catre dumnezeire este indreptat.

Dar, desi au o astfel de bucurie si mingiiere, tot sub frica si cutremur

se afla.

18. Intrebare : Sub ce frica si cutremur ?

Raspuns : (Se tem) nu ca ar putea gresi in vreun fel, ci de faptul

de a nu veni impotriva harului.

Este intocmai ca atunci cind cineva, avind o comoara, ar traversa

locuri unde se afla tilhari : acesta, pe de o parte, se bucura pentru

bogatie §i comoara, dar pe de alta parte, se teme, ca nu cumva, ata-

cintiu-1 tilharii, sa-1 jefuiasca. Este ca si cum si-ar tme trupul in mina.

lata, noi toti am renun^at la cele vazute, sintem straini, saraci si

lipsi^i de comuniunea trupeasca, iata trupul (nostru) se indeletniceste

cu rugaciunea : (in acest caz) se cuvine ca fra^ii sa ia aminte daca cu-

getu] este in armonie cu trupul.

In via^a de toate zilele, de cele mai multe ori, mesterii si mai-

marii atelierelor, au, ziua §i noaptea, trupul ?i sufletul preocupat de

meserie. De aceea, ia aminte, ca nu cumva fiind strain cu trupul de

aceasta lume, cu cugetul sa nu fii strain de ea si sa haladuiesti in aceas-

ta lume ?

Intr-adevar, orice om, fie ca este un om obisnuit, soldat sau ne-

gu^ator, acolo are inlantuit cugetul, unde este trupul §i comoara lui.

Pentru ca s-a scris : «Acolo unde este comoara, acolo este $£ inima»

(Matei 6, 21).

19. Prin urmare, mintea ta catre comoara este (indreptata) ? Oare
(este indreptata) in intregime catre Dumnezeu, sau nu ? Daca nu este,

se cuvine sa-mi spune$i ce va impiedica (sa faceti aceasta). De buna

seama (cred eu), duhurile cele viclene, satan si demonii, \\n in stapi-
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nire cugetul si corup sufletul. Pentru ca diavolul eel foarte viclean,

avind la indemina multe metode, stapineste cugetele sufletului si nu-i

permite sa se roage cum trebuie, nici sa se apropie de Dumnezeu. Pen-
tru ca firea aceasta (omeneasca), este capabila sa intre in comuniune
atit cu demonii si cu duhurile rautatii, cit si cu ingerii si cu Duhul
Sfint

; poate fi atit templu al lui satan, cit si templu al Duhului Sfint.

Prin urmare, fraftlor, cercetaft-va (si vedeti) cu cine sinteti partasi, cu

ingerii sau cu demonii ? Al carui templu si laeas sinteti : al lui Dum-
nezeu sau al diavolului ? Cu ce comoara este plina inima voastra ; cu

cea a harului, sau cu cea a lui satan ? Dupa cum o casa, plina de mur-
darie si de miros urit (este curatita si impodobita), tot asa si sufletul,

in intregime trebuie sa fie cura^it, impodobit si umplut de toata aroma
si (cu toate) comorile, pentru ca Duhul Sfint sa vina — in locul lui

satan — si sa se odihneasca in sufletele crestinilor.

20. Nu inseamna ca, auzind cineva cuvintul lui Dumnezeu a si

trecut de partea binelui. Daca ar trece cineva de partea binelui, inda-

ta ce aude (cuvintul lui Dumnezeu), n-ar mai fi lupte, vremuri cu raz-

boaie, drum (de parcurs), ci indata ce aude, fara osteneala, ar ajunge

la odihna si la masura desavirsirii. Dar lucrurile nu stau asa. Cine

spune asa ceva, suprima (libertatea) voin^ei omului si neaga ca exista

o putere potrivnica, ce lupta jmpotriva mintii. Noi, insa, aceasta zicem :

eel ce iasculta cuvintul vine la pocainta, printr-o lupta inteleapta si

multa chibzuire, dar dupa aceea, in interesul omului, harul se impu-

tineaza
;
(omul) este supus la exercitiu si incercari de lupta, iar (cind

este deplin format), el da lupta cu satan si, dupa o cale si o lupta in-

delungata, ob^ine laurii biruin^ei si devine crestin. Daca numai auzind

cineva, (Cuvintul) ar trece fara osteneala de partea binelui, (atunci)

toft bufonii si desfrinafti ar intra in imparatia (lui Dumnezeu) si in

via^a (vesnica). Dar nimeni nu le va da asa ceva fara truda si ostenea-

la, pentru ca «strimta si plina de necazuri este calea» (Matei 7, 14). Pe

aceasta cale anevoioasa, plina de necazuri, se cuvine sa staruie eel ce

vrea sa intre in via^a.

21. Daca ar fi posibil sa reuseasca cineva fara truda, crestinismul

n-ar mai fi «o piatra de poticnire si o stincd de scandal» (I Petru 2, 8).

N-ar mai fi credinta si necredin^a, iar omul ar fi ca si legat, incapabil

sa se intoarca spre bine sau spre rau. Or, se da lege numai celui ce

poate sa se intoarca spre ambele parti, celui ce are libertate de vointa

si poate sa duca razboi cu puterea potrivnica. Pentru o natura incatu-

sata nu exista lege. Soarele, cerul si pamintul n-au fost supuse legii,

pentru ca sint creaturi a caror natura este supusa (determinismului),

de aceea nu sint posibile nici de recompensa, nici de pedeapsa. Cinstea
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§i slava au fost pregatite pentru eel ce (poate sa) se indrepte spre bine
;

tot asa iadul §i gheena au fost pregatite pentru cei capabili sa evite

raul, sa se intoarca spre bine si spre partea cea de-a dreapta, (dar n-au

facut-o). lata deci ca, atunci cind zici ca omul eel bun este lipsit de

libertate, il lipsesti de lauda. Cel ce este, din fire, bun, chiar daca do-

reste aceasta, nu este vrednic de lauda. Pentru ca nu este vrednic de

lauda, eel ce se lupta, daca nu imbratiseaza binele in chip liber.

22. Sa presupunem ca este (de fa^a) un corp de armata persan §i

altul roman si ca din rindurile lor ies doi tineri, la fel de puternici,

care se iau la lupta ; la fel stau fata in fata, cu puteri egale, puterea

potrivnica si mintea
;
puterea pe care o are saton de a linguiji sufletul

si de a-1 momi de paprtea sa este egala cu aceea pe care o are sufletul

in a i se supune sj a nu-i ceda intru nimic. Ambele puteri indeamna,

fie la bine, fie la rau, dar nu constring.

Deci, liberei vointe, acordindu-i-se asistenta divina, ea, care se

lupta, poate sa primeasca arme din cer si, cu ajutorul lor sa invinga

si sa smulga din radacini pacatul. Sufletul poate sa se opuna pacatu-

lui, dar nu poate sa invinga si sa smulga din radacina pacatul fara

(ajutorul Lui) Dumnezeu.

Cei ce aseamana pacatul cu un urias puternic, iar sufletul cu un
copil, gresesc. Pentru ca, daca asa de inegale ar fi lucrurile — pacatul

ca un urias, iar sufletul ca un copil — Legiuitorul ar fi fost nedrept,

dind omului porunca sa se lupte cu satan.

23. Acest lucru .este capital (in parcurgerea) caii (care duce) catre

Dumnezeu : sa strabatem calea vietii cu multa rabdare si cu blindete
;

prin acestea poate cineva sa dobindeasca dreptatea, intelegind noi

prin dreptate pe Domnul Insusi. Aceste porunci, care cuprind astfel de

dispozitiuni, sint intocmai ca niste borne si indicatoare, asezate pe dru-

mul imparatesc, care due pe calatori la cetatea cea cereasca. Pentru

ca, zice : «Fericiti cei saraci cu duhul», «Fericiti cei blinzi», «Fericiti

cei milostivw (Matei 5, 3 §.u.). Acesta da crestinism ! Dar daca cineva

nu merge pe aceasta cale, ratace§te §i pune (vietii sale) o rea temelie.

Slava indurarilor Tatalui §i Fiului §i Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXVIII-A

Aceasta omilie descrie si deplinge nenorocirea sufletului in care

nu iocuieste Domnul, din pricina pacatului. (Trateaza) si despre loan

Sotezatorul (si anume faptul) ca nimeni dintre cei nascuft din femeie

nu este mai mare decit el.
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1. Dupa cum odinioara, miniindu-Se Dumnezeu pe iudei, a dat Ie-

nisalimul in miinile vrajma^ilor, incit au stapinit peste ei cei ce-i

urau si n-au mai existat sarbatoare §i jertfa, tot a§a (acum), miniindu-

Se pe suflet, pentru calcarea poruncilor (Sale), 1-a dat in miinile dus-

manilor, (adica) a demonilor si a patimilor. Acestea 1-au dus la ratacire

si 1-au ruinat cu desavirsire, incit nu mai era in el nici sarbatoare,

nici tamiiere, nici jertfa adusa lui Dumnezeu ; caile gindurilor s-au

umplut de ingrozitoare fiare salbatice, iar §erpii spirituali, plini de

rautate, s-au strecurat in ele.

Si, dupa cum o casa, daca nu mai este locuita de stapinul ei, este

cuprinsa de intuneric, se degradeaza si se umple de gunoi §i murdarie

tot asa sj sufletul in care nu locuieste Stapinul sau, formind in el o

nor? impreuna cu ingerii Sai, se umple de intunerecul pacatului, de ru-

sinea patimilor si de toata necinstea.

2. Vai de calea pe care nimeni nu merge, nici nu se aude pe ea

glasul omului ! Ca ea devine refugiu pentru animalele salbatice. Vai

de sufletul pe care nu-1 cerceteaza Domnul si de glasul Lui nu fug din

el fiarele spirituale ale rauta^ii. Vai de casa in care nu locuieste sta-

pinul ei ! Vai de corabia ce n-are cirmaci, ca fiind purtata de valurile

si furtuna marii, (in cele din urma) va pieri. Vai de sufletul eel lipsit

de Hristos, Cirmaciul eel adevarat, ca aflindu-se pe marea cea amara
a intunericului, zbuciumat de furtuna patimilor si strimtorat de duhu-
rile cele viclene, in cele din urma va pieri ! Vai de sufletul ce nu are

pe Hristos, sa-1 lucreze cu grija si sa poata sa aduca roadele cele bune
ale Duhului, pentru ca pustiu fiind §i plin de spini §i maracini, in cele

din urma va fi dat prada focului ! Vai de sufletul ce nu are pe Hris-

tos, Stapinul sau, locuind in el, pentru ca pustiu fiind si plin de miro-

sul eel greu al patimilor, se face salasul rautatii.

3. Dupa cum atunci cind agricultorul, mergind sa lucreze ogorul,

trebuie sa ia uneltele si ve§mintele (necesare) pentru lucru ; tot asa si

Hristos, Imparatul eel ceresc §i adevaratul agricultor, venind catre

omenirea cea pustiita de pacat, imbracind trupul si luind ca instrument

crucea, a prelucrat sufletul eel pustiu, a indepartat din el spinii §i ma-

racinii duhurilor viclene, a smuls neghina pacatului si toata buruiana

pacatului a ars-o in foe. Prelucrindu-1, astfel, cu lemnul crucii, a facut

din el o gradina minunata a Duhului, care aduce Stapinului Dumne-
zeu tot felul de roade dulci si placute.

4. Dupa cum in Egipt, timp de trei zile s-a facut intuneric, ca fiul

nu mai vedea pe tatal, fratele pe fratele, nici prietenul pe prietenul sau

(les. 10, 22), pentru ca intunericul ii acoperise pe ei, tot asa sj Adam,

calcind porunca si cazind din slava de mai inainte, a fost supus duhului
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lumii si valul intunericului a venit peste sufletul sau, pina ce a venit

Domnul, Adam eel de pe urma (I Cor. 15, 34) ;
(pina atunci) n-a vazut

ps adevaratul Parinte, Cel din ceruri, nici pe mama cea buna si milos-

tiva, harul Duhului, nici pe fratele eel dulce si mult dorit, pe Domnul
(Hristos), nici pe prietenii Sai adevara^i, pe Sfintii ingeri, cu care se

bucura, laudind si slavind (pe Dumnezeu). Dar, nu numai (cei ce au

trait) pina la Adam eel de pe urma, ci si cei peste care inca nici acum
n-a rasarit soarele drepta^ii, Hristos, cei ai caror ochi ai sufletului nu
s-au deschis si n-au fost luminal de lumina cea adevarata, se afla sub

acelasi intuneric al pacatului si sub aceeasi influenza a placerilor, su-

pusi la aceeasi pedeapsa si nu au ochi cu care sa vada pe Tatal.

5. Pentru ca fiecare trebuie sa stie ca sint si ochi launtrici (pe

iinga) ochii cei din afara, si urechi launtrice, pe linga cele din afara.

Si, dupa cum ochii acestia (trupesti), privesc si observa, in chip sensi-

bil, fa^a prietenului sau a celui iubit, tot asa si ochii sufletului vrednic

si credincios, lumina^i de lumina divina, vad si recunosc in chip spi-

ritual, pe prietenul eel adevarat, pe Domnul, Mirele eel prea dulce si

mult dorit. Fiind luminat de Duhul, eel vrednic de cinstire, sufletul

vede in chip spiritual frumuse^ea cea mult dorita si de negrait, este

ranit de dragostea divina, este condus de Duhul catre toate virtutile si

dobindeste o iubire nemarginita si neistovita fap de Domnul.

Intr-adevar, ce poate fi mai placut decit acel cuvint nemuritor al

lui loan, care aratind pe Domnul inaintea ochilor spunea : «Iata mielul

lui Dumnezeu, Care ridica pacatul lumii .'» (loan 1, 29).

6. Intr-adevar, intre «cei nascuti de femei, nimeni nu este mai mare

decit loan Botezatorul» (Matei 11, 11) ; el era plinirea profetiilor. Ca

pe cind to^i au profetit despre Domnul, aratindu-L ca fiind departe

de el, vorbind despre Mintuitorul, L-a aratat inaintea ochilor, strigind

si spunind tuturor : «Iata mielul lui Dumnezeu» (loan 1, 29). Qt de

dulce si placut era glasul (lui loan), atunci cind arata spre Cel predi-

cat de el ! «A/ici unul dintre cei nascuti de femei nu este mai mare de-

cit loan, insa cel mai mic din imparatia cerurilor este mai mare decit

eb> (Matei 11, 11). Apostolii, care sint nascuti de sus de la Dumnezeu,
eei care au primit arvuna Duhului celui Mingiietor, acestia s-au in-

vrednicit sa stea pe tron impreuna (cu Fiul lui Dumnezeu), sa judece

impreuna cu El si sa fie izbavitorii oamenilor. Ii afli traversint marea

puterilor celor rele si trecind peste ea sufletele cele credincioase

(Ies. 14, 21). Ii afli cultivind via sufletului. Ii afli petitori, logodind su-

fletele cu Hristos. Pentru ca, zice (Apostolul) : «V-am logodit unui sin-

gur barbat» (II Cor. 11, 2). Ii afli dind via^a oamenilor. Intr-un cuvint,

ii afli pe ei slujind Duhului in multe locuri si in multe chipuri (Evrei

15 — Sfintul Macarie
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1, 1). In acest sens, deci, eel mai mic (in Impara^ia cerurlior) este mai

mare decit loan Botezatorul.

7. Dupa cum agricultorul, punind la jug o pereche de boi lucreaza

cu ci pamintul, tot asa si Domnul Iisus, i-a trimis (in misiune) si a lu-

crat cu ei pamintul, (adica sufletele) celor ce le ascultau (cuvintul) §i

credeau cu adevarat (in ei).

Se cuvine, insa, sa adaugam aici ca Imparatia cerurilor nu sta doar

in cuvinte si in predica Apostolilor — ca si cum ar fi de ajuns a afla

niste cuvinte §i a le explica si altera — ci (sta) in puterea si lucrarea

Duhului. Acest fapt 1-au patit fiii lui Israel, studiind mereu Scripturi-

le
; si cercetind, chipurile, despre Domnul, fara a dobindi adevarul, au

lasat altora insasi mostenirea. Tot asa (se intimpla si cu) cei care ves-

tesc altora cuvintele Duhului ; fara ca ei sa fi dobindit, in chip real

Cuvintul (despre care vorbesc), lasa altora mostenirea.

Slava Tatalui si Fiului si Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXIX-A

Dumnezeu imparte harul (Sau) neamului omenesc, in doua chi-

puri, cu gindul de a cere roadele lui la judecata cea dreapta.

1. Intelepciunea lui Dumnezeu fiind nemarginita si necuprinsa,

harul (divin) se imparte neamului omenesc, intr-un mod mai presus de

minte si de cuvint, pentru ca sa puna la incercare libertatea voin^ei si

ca sa se arate cei care II iubesc din toata inima si suporta pentru Dum-
nezeu orice truda si pericol. Pe unii ii intimpina bunurile harului §i

darurile Duhului Sfint, indata ce se apropie (de El), prin credin^a si

rugaciune. Ei traiesc in lume fara osteneli, sudoare §i greutati. Dar
Dumnezeu nu le da harul Sau, fara rost si la intimplare, ci potrivit

Intelepciunii Sale celei necuprinse §i de negarit, (anume) pentru a pune
la incercare voia si libertatea celor care au dobindit atit de iute harul

divin, (sa vada) daca ei sint sensibili la binefaceri, la bunatatea si dul-

cea^a pe care Dumnezeu a aratat-o fata de ei, in raport cu harul (pri-

mit) fara eforturi proprii. Pentru ca, aceia care s-au invrednicit de
aceasta, se cuvine ca sa arate zel, sa alerge, sa se lupte, sa arate fructul

iubirii, (ce porneste) din voia si libertatea lor ; in schimbul harismelor
(primite), ei trebuie sa arate iubire ia\a de Domnul, sa indeplineasca
numai voin^a Lui si sa renun^e cu desavirsire la orice pofta trupeasca.

2. Altora, insa, care s-au retras din lume, care au renun^at la acest

veac — potrivit (spuselor) Evangheliei — care staruie in rugaciune,
post, zel §i celelalte virtuti, Dumnezeu nu le da numaidecit harul, odih-

na §i bucuria Duhului, ci ii lasa sa rabde si amina darul Sau. Acest lu-
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cru nu-1 face fara rost si la intimplare, ci in baza unei nespuse in^e-

lepciuni, pentru a pune la incercare libertatea vointei si pentru ca sa

vada daca cred in fidelitatea lui Dumnezeu, Care a promis ca va da

celor ce cer si va deschide poarta vie^ii celor ce bat in ea (Matei 7, 7).

(El vrea) sa vada daca cred cu adevarat in cuvintul Sau, daca staruie

pina la sfirsit, cu credin^a si zel, in a cere si a-L cauta, sau daca,

descuraja^i, dau inapoi, daca pierzindu-si credin^a si speran^a devin

nepasatori, nu staruie, pina la sfirsit din cauza lungimii timpului, in

care se incearca voia si libertatea lor.

3. Cel care nu primeste indata (harul), — din cauza aminarii si a

rabdarii impusa lui de Dumnezeu — se inflacareaza §i pofteste si mai

mult bunurile cefesti, sporeste din zi in zi dorin^a si zelul, alergarea §i

lupta, practicarea virtu^ii, foamea §i setea dupa bine. El nu se lasa

molesit de cugetele rautat,ii, care sint in sufletul sau, nici nu se lasa

antrenat catre neglijen^a, nerabdare i?i disperare. El nu se lasa antrenat

spre nepasare sub pretextul ca (Dumnezeu) asteapta indelung, nici nu
se lasa ispitit de rautate, gindind ca §i el «cindva va primi harul».

Dimpotriva, cu cit Domnul intirzie si il face sa rabde, pentru a incerca

credin^a in iubire si voi sa, cu mai multa ardoare si grija, cu mai mult
zel si nadejde trebuie sa caute el darul lui Dumnezeu, fiind incredin-

tat, odata pentru totdeauna, ca Dumnezeu nu minte, ca (cuvintul Lui)

este adevarat, ca odata ce a promis, El da harul Sau, in cele din urma,
celor ce 1-1 cer cu credin^a si rabdare.

4. Intr-adevar, pentru sufletele credincioase, Dumnezeu este cre-

dincios si adevarat. Ele dovedesc faptul ca este adevarat, cu cuvintul

eel adevarat (loan 3, 33). Potrivit deci, cu aceasta convingere, ele se

cerceteaza pentru a vedea, pe cit pot, daca au lipsuri in : efort, lupta,

zel, credinta, iubire sau in oricare alta dintre virtu^i. Examinund-se cu
toata grija, se silesc, pe cit pot, sa placa Domnului, fiind incredintati,

odata pentru totdeauna, ca Dumnezeu fiind adevarat (in cuvint), nu le

va lipsi de darul Duhului — daca staruie pina la sfirsit cu tot zelul

sa-L slujeasca si sa astepte — ca se vor invrednici de harul eel ceresc

?i ca, inca in trup fiind, vor dobindi viata vesnica.

5. Astfel, ele pun in miscare toata iubirea lor fata de Domnul, se

leapada de toate si numai pe El ll asteapta, cu mare dorinta, dupa El

infometeaza si inseteaza. A^teptind totdeauna, cu mare dorinp odihna

si mingiierea harului, ele nu vor sa se consoleze, nici sa se ataseze de

nimic din aceasta lume, ci, (dimpotriva), totdeauna se opun cugetelor

care ftntesc cele materiale si nu asteapta decit ajutorul si sprijinul lui

Dumnezeu.
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Vazind Domnul ca II asteapta cu atita zel, hotarire si rabdare, El

este deja, in chip tainic, alaturi de ele, le ajuta, le apara §i sprijina ori-

ce rod al virtu^i. Dar, chiar daca (astfel de suflete) se afla in necaz si

strimtorare, in cunoasterea adevSrului §i sint iluminate, ele n-au pri-

mit inca harul Duhului ?i repaosul adus de darul ceresc. Ele nu 1-au

simtit eu adevarat, din pricina intelepciunii celei negraite a lui Dum-
nezeu §i a judecStilor Sale celor necercetate

;
pentru ca El incearca in

diferite chipuri sufletele credincioase si vede de departe iubirea care

izvora§te din voia lor libera. Pentru ca sint masuri, grade §i trepte di-

ferite in alegerea libera, in vointa de a iubi si in dispozijia de a I se su-

pune cineva, pe cit poate, tuturor Sfintelor Sale porunci. Si astfel, cind

sufletele implinesc masura iubirii pe care o datoreaza, se invrednicesc

(sa se fac5 partake) de Imparatia si viafct cea ve§nica.

6. Intr-adevar, Dumnezeu este drept si drepte sint judecaftle Sale

(Ps. 118, 137) si <la El nu este partinire» (Rom. 2, 11). El va judeca pe

i'iecare in raport cu bunurile pe care El le-a pus, in mod diferit in na-

tura umana, fie cS sint bunuri trupesti sau spirituale, fie ca, constau

din cunoasterea prudenta sau discernamint. Cind va judeca pe fiecare,

va cere roadele virtutii ?i va rasplati faptele fiecaruia dupa dreptate.

«Cei puternici amarnic se vor pedepsi», iar «cei mid vor avea parte de

mild.» (Pilde 6, 6 si 8). Domnul zice : *Robul care a cunoscut voia sta-

pinului sau si nu s-a preg&tit, nici n-a jacut voia Lui, mult se va bate

;

pe cind eel care n-a cunoscut-o dar a jacut lucruri vrednice de bataie,

va ji bdtut putin si oricui i s-a dat mult, mult i se va cere» fLuca 12,

47—48).

Cit prive§te cunostinta si prudenta, sa sti^i ca ele difera, fie dupa

harul si darul ceresc al Duhului, fie dupa dezvoltarea naturala a pru-

den^ei si a discernSmintului, fie dupa gradul de cunoastere al Sfinte-

lor Scripturi. La fiecare om vor fi cerate roadele virtutii, pe masura

binefacerilor primite de la Dumnezeu, adica a darurilor naturale sau

provenite din harul divin. Deci, fara aparare, va fi orice om inaintea

lui Dumnezeu in ziua judecatii (Rom. 2, 1). Pentru ca se va cere de la

fiecare s§ dea roadele credintei, ale iubirii si ale oricarei virtuti care

i s-a dat, tmindu-se seama de gradul de cunoastere si de modul in care

s-a folosit de voia lui, ca si de faptul ca a auzit sau nu cuvintul lui

Dumnezeu.

7. Cind un suflet credincios §i iubitor de adevar prive§te la bunu-

rile vesnice, rezervate celor drep^i, §i la binefacerile cele negraite din

viiitor ale harului, se socote§te nevrednic — cu (tot) zelul, munca §i

truda sa — de promisiunile cele de negrait ale Duhului. Acesta este

«cel s&rac cu duhul», pe care Domnul 1-a fericit (Matei 5, 3). Acesta



CELE CINCIZECI DE OMILII DUHOVNICESTI 229

este eel ce «flaminzeste si insetoseaza de dreptate» (Matei 5, 6) ; aces-

la este eel «cu inima zdrobitd» (Ps. 50, 19). Cei ce au o astfel de hota-

rire, un astfel de zel, cei care doresc virtutea si staruiesc in acest dar

pina la sfirsit, vor putea sa obtina cu adevarat Imparatia vesnica. Prin

urmare, nimeni sa nu se considere superior fratilor sai, sa nu fie cu-

prins de mindrie, sa nu fie sedus de eel rau si sa nu zica : «Iata, eu am
primit un dar spiritual" ! Pentru ca nu se cuvine ca sa gindeasca asa

eeva crestinii. Ca nu stii ce-i va aduce ziua de miine si nu stii sfirsitul

lui si pe al tau. Ci fiecare sa ia aminte la sine insu§i, sa-sj cerceteze

totdeauna cunostiin^a, sa examineze lucrarea inimii sale, si sa vada ce

zel si ce lupta a dat cugetul sau pentru Dumnezeu. Privind catre ^inta

finala, care este libertatea, nepartinirea, odihna duhului, sa alerge intr-

acolo neincetat, fara sa se lase pe seama vreunei harisme sau a vreu-

nei lucrari care ar aduce indreptarea. Slava si inchinaciune Tatalui si

Fiului si Duhului Sfint, in veci, Amin.

OMILIA A XXX-A

Trebuie ea sufletul, pentru a intra in imparatia lui Dumnezeu, sa

se nasca de la Duhul Sfint. In ce chip se intimpla aceasta ?

1. Cei ce asculta Cuvintul sint datori sa arate lucrul Cuvintului

in sufletele lor. Pentru ca, Cuvintul lui Dumnezeu nu este un cuvint

inert, ci aduce roade in suflet. Ca, de aceea (cuvintul grecesc «logos»)

inseamna sj lucru, fap.t, pentru ca devine fapt in cei care il asculta. Fie,

deci, ca Domnul sa implineasca lucrul adevarului in eei care-L asculta,

pentru ca roditor sa se arate intru noi cuvintul.

Dupa cum umbra precede corpul — umbra anun^a corpul, dar real

este (doar) corpul — tot asa si Cuvintul, el este ca o umbra a adeva-

rului, care este Hristos. Cuvintul precede adevarul.

Parintli cei pamintesti nasc copii din trupul lor ; odata nas-

cu^i, ii educa cu grija si cu mult zel, pina ce devin oameni raa-

turi, pentru ca acestia sint copiii, urmasii si mo^tenitorii lor. Parintii

dintotdeauna, n-au alt scop si alta grija decit.de. a naste copii si de a

avea mostenitori, iar daca nu au a§a ceva, ii incearca mare durere si

intristare. Si invers, daca li se nasc copii, se umplu de bucurie ei, ru-

dele si vecinii.

2. In acelasi chip si Domnul nostru Iisus Hristos, purtind grija de

mintuirea omului, a pus in aplicare, de la inceput, intregul Sau plan,

prin intermediul parintilor, al patriarhilor, prin lege §i profeti, iar in

cele din urma, El Insusi, venind, a suferit moartea, dispre$uind rusinea

crucii. Or, toata aceasta truda si tot zelul Sau (n-au avut alt scop, ci
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numai) sa nasca din Sine lnsu§i, din firea Sa, sa Se nasca de sus, din

dumnezeirea Sa, fii duhovnicesti. Si, dupa cum parintAi acestia (pa-

mintesti), daca nu au copii, sint tristi, tot asa si Domnul, iubind neamul

omenesc, ca pe chipul Sau a voit ca oamenii sa se nasca din aceeasi

saminp a divinitatii (nenascindu-se El se intristeaza). Deci, daca unii nu

vor sa vina la o astfel de nastere si sa se nasca din pintecele divin al

Duhului, (Mintuitorul) Hristos mult se intristeaza, El, Care atit a suferit

si a indurat pentru ei, ca sa-i mintuiasca.

3. Domnul vrea ca totl oamenii sa se invredniceasca de aceasta

nastere. Pentru ca, pentru toft a murit si pe toft i-a chemat la via^a.

Iar viata inseamna nasterea de sus, de la Dumnezeu ; fara aceasta nas-

tere era imposibil ca un suflet sa traiasca, dupa cum Domnul a zis :

«De nu se va naste cineva de sus, nu va putea sa vada Imparatia (lui

Dumnezeu)» (loan 3, 3). Si invers, to$i ci^i cred in Domnul, invredni-

cindu-se de aceasta na§tere, aduc mare bucurie si veselie in ceruri ; se

bucura pentru sufletul care s-a nascut impreuna cu toti ingerii si cu

toate puterile.

TrUjpul est^el o asemanare a sufletului, iar sufletul este chipi al

Duhului. Si dupa cum trupul fara suflet este mort, si nu poate sa faca

nimic, tot asa si sufletul lipsit de sufletul ceresc, adica lipsit de Duhul
eel dumnezeiesc, este mort pentru Imparatia (cerurilor) si incapabil sa

savirseasca vreunul din lucrurile lui Dumnezeu.

4. Sa ne inchipuim un portretist, care, privind cu atenfte la chipul

imparatului, il picteaza. Daca ia\a imparatului este indreptata spre

pictor si priveste catre acesta, (pictorul) zugrave§te usor si bine chipul
;

daca (imparatul) isi intoarce fa^a si nu priveste (catre pictor), acesta

nu-i poate zugravi. In acelasi chip si Hristos, pictorul eel bun, zugra-

veste numaidecit, in cei ce cred si privesc mereu catre El, un om ce-

resc, dupa chipul Sau (Rom. 8, 29 ; II Cor. 3, 18). (Luind ceva) din Du-

hul Sau, din ipostasul Sau si din lumina cea inefabila, zugraveste (in

sufletul acestora), un chip ceresc §i il logodeste cu mirele eel bun §i

blind. Deci, daca cineva nu priveste totdeauna spre El, dispre^uind to-

tul, Domnul nu va putea sa-i zugraveasca chipul cu lumina Sa. Se cu-

vine, deci, sa privim (totdeauna) catre El, sa credem in El, sa-L iubim

pe El, sa dispretuim totul §i sa luam aminte la El, pentru ca El sa zu-

graveasca chipul Sau eel ceresc si sa-1 fixeze in sufletele noastre. Si

astfel, purtind (in noi) pe Hristos, sa obtinem via^a vesnica si inca de

acum sa dobindim odihna.

5. Dupa cum o moneda de aur, neavind imprimata pe ea efigia im-

parateasca, nui intra in circulatie, nici nu este depusa in tezaurele

imparatesti, ci este aruncata ; tot asa si sufletul care nu are chipul
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Duhului ceresc, pe Hristos, intiparit pe el, intr-o lumina inefabila, nu

are nici o valoare pentru tezaurele cele de sus si va fi aruncat de Apos-

toli, negutatorii cei buni ai Imparatiei. Intr-adevar, eel chemat, neavind

nici haina de nunta, a fost izgonit ca un strain si (aruncat) in intune-

ricul eel din afara, tocmai pentru ca nu purta (intiparit in sine), chipul

eel ceresc (Matei 22, 11 ; I Cor. 15, 49). Iar (chipul), semnul, sau pecetea

Domnului, imprimat in suflete, este Duhul luminii inefabile.

Si dupa cum, intr-o cetate, un mort este inutil si afara de nici un

folos, celor din preajma sa — de aceea (oamenii) il scot din cetate si il

inmorminteaza — tot asa si sufietul, care nu poarta chipul eel ceresc

al luminii divine, viata sufletului devine, fara nici o valoare si vrednic

de aruncat
;
pentru ca sufietul eel mort, care nu poarta in el pe Duhul

eel divin si luminos, nu este de nici un folos in acea cetate a sfintilor.

Si, dupa cum in lume, viata trupului este sufietul, tot asa in lumea

cea vesnica si cereasca, via^a sufletului este Duhul eel dumnezeiese.

6. Se cuvine, deci, ca acela care cauta (mintuirea), sa creada, sa

se apropie de Domnul si sa-L roage, ca sa primeasca inca de acum
Duhul divin. Ca el este viata sufletului si pentru aceasta a avut loc

venirea Domnului, ca inca de aici sa dea sufletului viata, (adica) pe

Duhul Sau. Pentru ca, zice : «Pina cind aveti lumina, credeti in lumina»

(loan 12, 36), «c& fine noaptea cind nimeni nu poate sa lucreze»

(loan 9, 14). Deci, dacii cineva nu cauta §i nu prime§te inca de acum
viata pentru sufietul sau, adica (nu primeste) lumina cea divina a

Duhului, cind va iesi din trup, va fi aruncat in locurile cele de-a stinga

ale intunericului ; nu va intra in Imparatia cerurilor si va sfirsi in iad,

alaturi de diavol si de ingerii lui (Matei 25, 41).

Si, dupa cum, aurul si argintul, aruncat in foe, devine mai curat

si mai limpede sj nimic nu poate sa-1 schimbe, fie ca este vorba de
lemn sau iarba — pentru ca devenind foe, pe toate cite intra in contact

cu el, le consuma — tot asa si sufietul, care petrece in focul Duhului
si in lumina divina nu sufera nici un rau din partea duhurilor celor

viclene. Chiar daca se apropie ceva de ele, este consumat de focul eel

ceresc al Duhului.

Si, dupa cum o pasare, avintindu-se spre inaltimi este fara grija

si nu se teme de nimic, nici de vinator, nici de animalele salbatice, si

de acolo, de sus, ride de toti, tot asa si sufietul, care primeste aripile

Duhului si se avinta spre inaltimile cerului, este deasupra tuturor si

ride de toate.

7. Israel, eel dupa trup, atunci cind Moise a despicat marea, au

traversat-o pe jos ; aceia insa, care sint fii ai lui Dumnezeu, merg pe
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deasupra (apelor) marii celei amare a puterilor viclene
;

pentru ca

trupul si sufletul lor s-au facut casa a lui Dumnezeu.
In ziua aceea, cind a cazut Adam, Dumnezeu a venit sa se plimbe

in paradis. Vazind pe Adam a plins, sa zicem asa, si a zis : «Ce bunuri
ai lepadat §i ce rele ai ales ! Ce slava (ai dezbracat) si ce rusine ai

imbracat ! Ce intunecat esti ! Cit de urit ! Cit de murdar ! Ce lumina
ai pierdut si ce intuneric te inconjoara !» In momentul cind a cazut

Adam sj a murit fata de Dumnezeu, 1-a plins pe el Creatorul sau, in-

gerii, toate Puterile, cerurile, pamintul. Toate creaturile au plins pentru
moartea si caderea lui (Adam), pentru ca vedeau pe acela care le fusese

dat ca imparat, facindu-se rob al puterii protivnice §i viclene. Cu intu-

neric s-a imbracat sufletul sau, cu intuneric araar §i rau §i a cazut sub
stapinirea intunericului. El era acel om care a fost acoperit de rani

de catre tilhari, si lasat pe jumatate mort, pe cind cobora din Ierusalim

la Ierihon.

8. Lazar, de asemenea, pe care Domnul 1-a inviat din mor^i, pe

cind (deja) raspindea miros urit, incit nimeni nu se putea apropia de

mormint (loan 11, 39), era simbolul lui Adam, al carui suflet raspindea

mult miros urit si era plin de negreala §i intuneric. Dar tu, cind ai auzi

(vorbindu-se) despre Adam, despre (calatorul) ranit si despre Lazar, sa

nu lasi mintea ta sa le treaca cu usurinja (peste acestea), ci aduna-ti

gindurile §i ginde§te-te ca §i tu por^i in sufletul tau aceleasji rani, acelasi

miros urit §i acelasi intuneric ; ca noi to^i sintem fii ai acelui (om si)

i, earn intunecat si ca sintem partasi (cu el) la acel miros urft. Necazul

pe care 1-a suferit acela, il suferim noi top ca unii ce sintem cu to$ii

din semint;ia lui Adam. Aceasta suferint,a care a venit peste noi, este

intocmai cu ce a spus Isaia : «(Din cre$tet pind in talpile picioarelor

nu-i nici un loc sanatos) ; totul este numai plagi, vinatai $i rani pline

de puroi, necuratate, nemuiate cu untdelemn §i nelegate» (Isaia 1, 6).

Rana cu' care am fost ranip este nevindecabila s.i numai Dumnezeu
poate s-o vindece. De aceea, a si venit in persoana, pentru ca nimeni

(si nimic) din cele de demult — nici legea, nici profepi — n-au putut

s-o vindece. Numai El, venind, a vindecat acea rana nevindecabila a

sufletului.

9. Sa primim, deci, pe Dumnezeu si Domnul, pe doctorul eel ade-

varat, (pentru ca) El singur, venind, poate sa vindece sufletele noastre.

El, Care a suferit multe pentru noi, El bate mereu la usa inimilor noas-

tre, ca sa-I deschidem sa intre, sa Se odihneasca in sufletele noastre.

sa-I spalam si sa-I ungem cu miresme picioarele si sa-si faca intru noi

salas. Intr-adevar, cindva Domnul a mustrat pe eel ce nu I-a spalat

picioarele (Luca 7, 44), iar intr-un moment spune : «Iata, Eu stau la
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usa si bat ; dacd aude cineva glasul Meu si tmi deschide, voi intra la el»

(Apoc. 3, 20). Ca de aceea a suferit multe pentru noi, si-a dat Trupul

la moarte si ne-a rascumparat din robie, pentru ca sa vina si sa-si faca

salas in sufletele noastre. Pentru aceea zice Domnul celor care, la ju-

decata, vor sta de-a stinga si vor fi trimisi (sa stea) in iad, impreuna

cu diavolul : ^Strain am fost si nu M-ati primit ; flamind am fost si

nu Mi-ati dat sa maninc, insetat am fost si nu Mi-ati dat sa. beau»

(Matei 25, 42—44), pentru ca hrana, bautura, imbracamintea, acopera-

mintul si odihna Lui in sufletele noastre se afla. De aceea bate mereu,

vrind sa intre in noi. Sa-L primim, deci, si sa-L introducem inlauntrul

nostru, pentru ca El este hrana, bautura si via^a noastra vesnica. Orice

suflet, care nu-L primeste acum inlauntrul sau §i nu-L lasa sa afle

odihna sau mai degraba sa se odihneasca in el, nu mosteneste cu sfin^ii

imparatia cerurilor, nici nu poate sa intre in cetatea cea cereasca. Tu,

insa, Doamne Iisuse Hristoase, da-ne sa intram in ea, noua celor care

slavim numele Tau, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfint, in veci. Amin.

OMILIA A XXXI-A

Cel credincios trebuie sa-si schimbe cugetul sau si toate gindurile

sale sa le indrepte catre Dumnezeu, ca intru acesta este cu adevarat,

toata slujirea lui Dumnezeu.

1. Se cuvine ca eel credincios sa roage pe Dumnezeu sa-i schimbe

cugetul sau, schimbindu-i inima (si facind-o sa treaca) de la amaraciune

la dulceata
;
(se cuvine) sa-si aduca aminte cum a fost vindecat eel orb

(Marcu 10, 46 si urm.), cum, de asemenea, cea cu scurgere de singe s-a

vindecat, atingindu-se de marginea vesmintului (lui Iisus) (Marcu 5, 25

si urm.), cum s-a imblinzit firea leilor (Daniel 6, 22), cum natura focului

a murit (Daniel 3, 24 si urm.). (Toate aceste s-au intimplat) pentru ca

Dumnezeu este nespus de bun
;

(de aceea) se cuvine ca spre El sa-t;i

indrepti mintea si gindurile, sa nu gindesti la nimic altceva, ci numai
spre fagaduinta Lui sa privesti.

2. Fie, deci, ca sufletul sa adune si sa indrepte, ca pe niste copii

ratacitori, gindurile cele imprastiate (in tot locul) de pacat ; sa le in-

troduce in trup — casa sa — sa astepte totdeauna pe Domnul in post si

rugaciune, pina cind, venind El, sa-1 adune cu adevarat. Intrucit neclar

este viitorul, sa-si puna inca si mai mult nadejdea in Cirmuitorul eel

bun si sa-si aminteasca cum Rahav, desi era de alt neam, increzindu-se

in Israeli^, s-a invrednicit, alaturi de ei (sa mosteneasca pamintul faga-

duintei), — atunci cind israelttii isi introceau inima lor spre Egipt. Ca

dupa cum pe Rahav n-a vatamat-o cu nimic vietuirea cu eel de alt neam,
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ci, din contra, prin credinta s-a adaugat israeli^ilor, tot asa, pacatul nu

va vatSma cu nimic pe aceia care asteapta, cu nadejde si credinta, pe

Izbavitorul, Care, venind, transforms cugetele sufletului si le face di-

vine, ceresti, bune si inva^a sufletul rugaciunea cea adevarata, fara gind

distrat si ratacitor. «Nu te teme», zice ; «Eu voi merge inaintea ta si dru-

murile cele muntoase le voi netezi, voi zdrobi portile cele de arama
si zdvoarele cele de fier le voi sfarima» (Isaia 44, 2 ; 45, 2). Si iarasi :

«Ia aminte sd nu intre in inima ta gindul eel nelegiuit si sd zici : «Acest

neam este mare si puternic» (Deut. 15, 9 ; 7, 17).

3. Daca nu ne lenevim si nu lasam loc gindurilor dezordonate ale

rauta^ii, ci cu voia impingem mintea si gindurile noastre catre Domnul,

atunci si Domnul, cu voia Sa, va veni spre noi si ne va aduna in jurul

Lui. Pentru ca toata placerea si slujirea (lui Dumnezeu) 1;ine de ginduri.

De aceea, sirguieste-te sa placi Domnului, asteapta-L mereu inlauntrul

tau, cauta-L cu gindurile tale, obliga si forteaza-^i voin^a si hotarirea

sa tinda pururea catre El. §i sa vezi cum vine si-si face salas in tine.

Cu cit iti concentrezi mintea spre cautarea Lui, cu atit mai mult El

(voieste), impins de indurarea si bunatatea Sa, sa vina la tine, sa-^i dea

odihna
; pentru ca El sta si priveste catre gindul, cugetele si reflexiunile

tale ; El vede cum II cau^i : fie din toata inima, fie in chip trindav si

nepasator.

4. Si daca vede ca ai zel in cautarea Lui, numaidecit Se arata si

Se lasa vazut de tine, iti da ajutorul Lui, te face victorios si te izbaveste

de dusmanii tai. Deci, vazind mai intii ca ll cauti si ca i^i pui nadejdea

neincetat in El, (numaidecit) te inva^a si-ti da rugaciunea cea adevarata

si iubirea cea adevarata, care sint in El, iar El se face totul pentru tine :

rai, pom al vie^ii, margaritar, cununa, ziditor, agricultor, patimitor si ne-

patimitor, om, Dumnezeu, vin, apa vie, miel, mire, luptator, arma,

Hristos fiind totul intru toate (I Cor. 15, 28). Si, dupa cum pruncul nu

poate sa se ajute si sa-si poarte de grija, ci doar priveste, plingind spre

mama sa, pina ce aceasta, indurindu-se, il ia in bra^e, tot asa si sufle-

tele credincioase, nadajduind pururea in Domnul, li atribuie Lui toata

dreptatea (implinita de ele). Ca dupa cum vi^a fara de butuc se usuca,

tot asa, eel ce vrea sa fie drept fata de Hristos, (nu reuseste). Si, dupa

cum «cel ce nu intra pe usa, ci sare pe aiurea (este hot §i tilhar)»

(loan 10, 1), tot asa este si eel ce (vrea) sa fie drept fara de Cel ce

face drept.

5. Sa luam, deci, trupul acesta, sa-1 facem jertfelnic, sa punem dea-

supra-i toate cugetele noastre si sa ne rugam Domnului sa trimita din

cer focul eel mare si nevazut, sa mistuie jertfelnicul si toate cele de pe
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el. Atunci to^i preo^ii lui Baal — adica toate puterile vrajmase — vor

fi nimicite (III Regi, 18, 38 si 40), atunci vom vedea ploaia cea duhov-

niceasca venind in suflet, intocmai ca o urma de om (III Regi 18, 44) ;

atunci se va implini in noi fagaduinta lui Dumnezeu, care s-a facut

prin profet : «fn ziua aceea voi ridica cortul eel cazut al lui David si...

darimaturile lui le voi ridica la loc» (Amos 9, 11). Domnul, in buna-
tatea Sa, va lumina sufletul care traieste in noapte, in intuneric si in

be^ia nestiintei si, trezindu-se acesta, va umbla de aid mai inainte, fara

sa se poticneasca, implinind lucrurile zilei si ale vie^ii. Pentru ca su-

fletul se hraneste cu ceea ce maninca
;
(or el maninca) fie din (cele) ale

veaoului acestuia, fie din (cele) ale Duhului lui Dumnezeu. Iar (in su-

fletul care se hrane?te cu cele ale Duhului) Dumnezeu Se hraneste, tra-

ieste, Se odihneste si umbla.

6. Prin urmare, fiecare poate, daca vrea, sa se cerceteze (si sa vada),

cu ce se hraneste si pe ce cale umbla si traieste ; cunoscind acestea, do-

binueste un clar discernamint, si se deda cu totul (implinirii) binelui.

Deci. cind te rogi ia aminte la tine insuti ; cerceteaza (si vezi) de unde
iti vin cugetele si impulsurile : de la Dumnezeu sau de la eel protivnic

;

(cerceteaza cine) da hrana inimii tale : Domnul este stapinitorii acestei

lumi. Si dupa ce tu, suflete, te-ai cercetat si te-ai cunoscut, cere de la

Domnul cu truda si staruin^a, hrana cea cereasca, o crestere si o lucrare

(conforma voin^ei) lui Hristos, avind in vedere cele ce s-au spus : «Ce-

tatea noastrd este in ceruri» (Filip. 3, 20). Sa nu luam acestea in chip

figurat si simbolic, asa cum cred unii, pentru ca, lata, mintea si cugetul

celor ce au doar o aparen^a de cucernicie, se aseamana (celor din) lume ;

iata, tulburarea si nelinistea lor, gindul lor nestatornic, lasitatea si frica

lor, amintesc cuvintul : «Cu frica si cu cutremur vei trai pe pamint»

(Gen. 4, 12). Ei se zbuciuma, fara incetare, intocmai ca si ceilalti oameni,

din pricina necredin^ei ; a nestatorniciei si a confuziei gindurilor lor
;

se deosebesc doar prin exterior, dar nu si prin cuget de (oamenii din)

lume, (se deosebesc) prin exerci^iile trupesti ale omului celui din afara,

dar cu inima si cu mintea se tirasc prin (aceasta) lume ; sint preocupaft

de treburi pamintesti si de griji nefolositoare si nu au in inima pacea

(care vine din cer, despre care vorbeste Apostolul) : «Iar pacea lui Dum-

nezeu... sa stapineasca in inimile voastre» (Col. 3, 15), (acea pace) care

impara^este peste cugetul celor credinciosi si le reinnoieste in iubirea

fa^a de Dumnezeu si fa^a de toata comunitatea fra^ilor. Slava si inchina-

ciune Tatalui si Fiului si Sfintului Duh, in veci. Amin.
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OMILIA A XXXII-A

Slava crestinilor inca de acum se afla in sufletele lor
; (aceasta)

se va vadi la vremea invierii si va preamari trupurile dupa masura
evlaviei lor.

1. Limbile acestei lumi sint diferite si fiecare popor are limba lui.

Dar crestinii inva^a acum o limba noua si unica si to^i sint educati

intr-o singura in^elepciune, in intelepciunea lui Dumnezeu, care nu este

a veacului acestuia, nici a veacului trecut. Desi se misca In aceasta

iume, crestinii, pornind de la cele vazute se inalta spre viziuni noi si

ceresti, spre realitaft slavite si tainice.

Exista specii (diferite) de animale domestice, ca boul, calul si fie-

care dintre ele are un trup si un glas diferit. Acelasi lucru (este valabil)

si pentru animalele saibatice : leul are corpul si ragetul sau deosebit, sj

cerbul de asemenea. Mare deosebire este intre tiritoare si intre trupurile

pasarilor
: altul este trupul si glasul vulturului si altul este trupul si

glasul o^ipterului. Acelasi lucru se intimpla in mare, ca sint multe
trupuri care nu se aseamana intre ele, (acelasi lucru) se intimpla pe
pamint, ca sint multe seminte, dar fiecare saminta da rodul ei diferit.

Copacii sint multi, dar unii sint mai mari, altii sint mai mici. Si intre

fructe este mare deosebire, ca fiecare dintre ele are gustul sau specific.

Intre plante, de asemenea, este mare deosebire, unele aduc sanatate,

altele dau numai miros placut. Fiecare copac scoate dinlauntrul sau
vesmintul sau vazut : frunzele, florile si roadele ; semin^ele, de aseme-
nea, dinlauntrul lor scot vesmintul lor eel vazut. Crinii insisi dinlauntrul
lor scot vesmintul lor cu care impodobesc pamintul.

2. Tot asa si aceia dintre crestini care s-au invrednicit sa dobin-
deasca aici (pe pamint) vesmintul eel ceresc, il au totdeauna in sufle-
tele ior. Cum insa, Dumnezeu a hotarit ca aceasta zidire sa se desfaca,
iar cerul si pamintul sa treaca, vesmintul eel ceresc care inca de acum
imbraca si umple de slava sufletul, pe care (crestinii) 1-au dobindit in

inima lor — Acela va imbraca cu slava trupurile goale care vor iesi din

morminte in ziua aceea in care trupurile vor invia. Acest dar, acest

vesmint nevazut si ceresc, il primesc crestinii inca de acum.

Oile si camilele atunci cind gasesc iarba, alearga iute si cu lacomie

catre ea si depoziteaza hrana in ele. Cind le vine foame, scot din ierbar

cele ce depoziteaza, le rumega si le sint acestea hrana. La fel si aceia

care, traind in Duh, au dobindit lmpara$ia cerurilor (Matei 11, 12), cei

care au gustat din hrana cea cereasca (I Cor. 10, 3), aceasta (hrana) o

vor avea in vremea Invierii, acoperind si pazind toate madularele lor.
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3. (Vorbind), deci, despre semin$e, am zis ca este deosebire intre

ele, ca multe se seamana in acelasj pamint, insa dau roade diferite, care

nu se aseamana intre ele ; de asemenea, (vorbind) despre pomi, (am zis)

ca unii dintre ei sint mai mari, iar altii mai mici, dar ca acelasi pamint

sustine radacinile tuturor. Tot asa si biserica cea cereasca : una este si

nenumarata este, iar fiecare (dintre membrii ei), in mod diferit este

impodobita cu slava Duhului.

Pasarile, din trupul lor isi scot vesmintul de pene, cu toate acestea

este mare deosebire intre ele : pentru ca unele zboara mai aproape de

pamint, iar altele se avinta in aer.

Cerul este unul, dar are multe stele pe el : unele mai stralucitoare,

(iar altele mai pu^in stralucitoare), unele mai mari, iar altele mai mici
;

insa toate sint fixate pe cer. Tot a§a si sfintii sint diferit inradacinati

in cerul unic al divinitatli si in pamintul eel nevazut. Tot asa, gindurile

care vin (in mintea) aceluiasj Adam sint diferite, insa Duhul venind in

inima, face un singur gind §i o singura inima. Pentru ca atit cele de
sus, cit §i cele de jos de un singur Dumnezeu sint conduse.

4. Ce simbolizeaza animalele cu unghia despicata ? (Lev. 11, 3). Dat

fiirid ca merg repede pe drum cu aceste doua unghii, ele simbolizeaza

pe cei ce merg corect pe calea Legii. Legea este umbra corpului ; dar,

desi vine de la trup, umbra nu poate indeplini nici un servici trupesc
;

pentru ca umbra nu poate nici sa panseze ranile, nici sa dea hrana, nici

sa vorbeasca. (Cu toate acestea), ea vine de la trup, il precede sj veste§te

prezen^a trupului. Tot a§a si Legea cea veche, este umbra a Noului

Legamint (Col. 2, 16). (Aceasta) umbra a prevestit adevarul, dar n-a avut

slujba Duhului (Evr. 10, 1 ; II Cor. 3, 8). Pentru ca Moise, imbracat fund

in trup, n-a putut sa intre in inima si sa indeparteze vesmintele cele

murdare ale intunericului ; numai Duhul (provenit) din Duhul (Sfint)

si focul (provenit) din focul (divin) nimiceste puterea intunericului vi-

clean. Cincizecimea care (apartinea) umbrei Legii (vechi), vestea venirea

apropiata a Circumziciunii celei adevarate a inimii. Botezul (savirs.it in

vremea) Legii era umbra lucrurilor celor adevarate. Acela spala trupul,

acesta, insa, — Botezul focului §i al Duhului — spala si curateste mintea

cea intinata.

5. Odinioara (marele) preot, imbracat in slabiciune, intra in Sfinta

(Sfintelor), adUcind jertfe pentru el insus.i §i pentru popor (Evnei 5,

1—3) ; acum, Hristos, adevaratul Arhiereu, a intrat o singura data in

cortul eel nefacut de mina si in altarul eel de sus, gata fiind sa cura-

teasca pe cei ce-L implora si (au) constiim;a intinata (Evr. 9, 11—13).

Pentru ca zice : «$i iata, Eu voi fi cu voi (in toate zilele), pind la sfir§itul

veacurilor» (Matei 28, 20). Arhiereul avea pe piept doua pietre pre-
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tioase, cu numele celor doisprezece patriarhi (Exod 28, 10). Ele aveau

un anume simbol : (simbolizau faptul) ca Domnul, imbracind pe cei

12 Apostoli (cu puterea Duhului), ii va trimite ca evangheli§ti §i predi-

catori in toata lumea. Vezi cum arata umbra, apropierea adevarului ?

In felul in care umbra nu aducea nici un servici, nici nu vindeca sufe-

rintole, tot asa si Legea cea veche nu putea sa (aline) durerile si sa

vindece ranile sufletului, pentru ca nu avea puterea sa dea viata.

6. Doua lucruri unite, alcatuiesc un lucru perfect ; asa sint cele

doua Testamente. (A§a este omul). Omul a fost facut dupa chipul ?i

asernanarea lui Dumnezeu : el are doi ochi, doua sprincene, doua miini,

doua picioare, iar daca se intimpla sa aiba doar un ochi, o mina

sau un picior, este ca si neintreg. De asemenea, daca o pasare are doar

o aripa, nu poate zbura cu ea. Tot asa §i firea omeneasca, daca ramine

singura si goala si daca nu primeste amestecarea isi comuniunea cu firea

cea cereasca, nu este precum trebuie ; ci ramine goala si cu lipsuri in

firea ei, plina de murdarie. Sufletul insa, templu si salas al lui Dum-

nezeu, a fost numit si mireasa a imparatului. Pentru ca zice : «Voi locui

si voi umbla intre ei» (II Cor. 6, 16). lata pentru ce a binevoit Dumnezeu

sa coboare din cerurile cele sfinte, sa iia firea ta cea rationala, trupul

tau (luat) din pamint si sa le amestece cu Duhul Sau eel dumnezeiesc,

pentru ca tu, eel facut din lut sa primesti un suflet ceresc. Si cind

sufletul tau va intra in comuniune cu Duhul, cind un suflet ceresc va

intra in sufletul tau, atunci tu vei fi un om desavir§it in Dumnezeu, mos-

tenitor si fiu (al Lui).

7. Dupa cum nici eonii cei de sus, nici cei de jos nu pot cuprinde

si intelege maretia lui Dumnezeu, tot a§a nici lumile cele de sus, nici

cele de pe pamint, nu pot sa cuprinda cu mintea sub^irimea lui Dum-

nezeu, cum s-a micsorat printre cei mici si slabi. Ca precum de neinte-

leasri este maretia Sa, tot asa ?i sub^iimea Sa. Se intimpla (uneori) ca,

potrivit rinduielii Sale, sa fii supus la necazuri, suferintei §i nenorocirii ;

pe acestea le socote^ti defavorabile \ie
;
(insa in realitate) acestea se fac

(in Mosul) sufletului tau. (Astfel) in lume fiind, vrei sa te imbogatesti,

dar te urmareste nesansa. (Numaidecit) incepi sa te ginde?ti (?i sa zici) :

«Pentru ca n-am sansa in lume, voi renun^a la ea, o voi parasi si voi

sluji lui Dumnezeu*. Prin urmare, venind aici auzi porunca : «Vinde

averile tale» (Matei 19, 21), «detesta relatiile trupesti, sluje^te lui Dum-

nezeu", incepi sa multume§ti pentru ne§ansa ta din aceasta lume, pentru

ca aceasta este motivul ca te afli aici §i sluje^ti poruncii lui Hristos.

Deci, dupa ce itf vei schimba, putin cite putin, parerea referitor la lucru-

rile cele vazute, te vei retrage din lume si (vei detesta) relatiile trupesti,

va trebui ca tu sa-ti schimbi §i cugetul, de la felul trupesc de a cugeta,
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la felul ceresc de a cugeta. Abia atunci, indata ce vei auzi un cuvint,

nu vei mai avea liniste, (te vei stradui aratind) toata grija si osteneala,

pina ce vei dobindi ceea ce ai auzit.

8. Daca socotesti ca ai facut totul, renuntfnd la toate, Domnul ift

spune : «De ce te lauzi ? N-am facut eu trupul si sufletul tau ? Ce ai

facut tu ?». Atunci sufletul incepe a se marturisi Domnului §i a zice :

«Totul este al Tau. Casa in care locuiesc este a Ta. Ve§mintele mele sint

ale Tale. Tu ma hranesti si Te ingrijesti de toate trebuin^ele mele».

Atunci Domnul, (auzind) acestea, incepe sa zica : «l^i multumesc. Cele

ce ai, ale tale sint. Voia cea buna, a ta este. §i fiindca ai aratat iubire

fata de Mine, fiindca ai alergat catre Mine, iata i^i voi da ceea ce tu n-ai

avut pina acum, ceea ce oamenii de pe pamint nu au. Primeste-Ma pe

Mine, pe Domnul tau, in sufletul tau, ca sa traiesti pururea cu Mine in

veselie».

9. Dupa cum o femeie, logodindu-se cu un barbat, pune, (impinsa)

de dragoste, toate bunurile si toata zestrea ei in miinile lui si zice : «Nu
mai am nimic al meu. Toate ale mele, sint ale tale ; zestrea, sufletul si

trupul, ale tale sint», tot asa se comporta $i sufletul intelept sj cast, care

se afla in comuniune cu Duhul Sfint, fa^a de Domnul. Dupa cum Acesta,

venind pe pamint, a fost rastignit §i a patimit, se cuvine ca la fel §i

tu sa patimesti impreuna cu El. Odata ce ai parasit lumea si ai inceput

sa cauti $i sa in^elegi pe Dumnezeu, trebuie sa lup^i cu firea ta, cu

vechile obiceiurile si deprinderi. In aceasta lupta cu obiceiul, vei afla

cugete care ti se impotrivesc si se lupta cu mintea ta, cugete care te

atrag $i te fac sa vagabondezi in lumea vizibila din care ai iesit. O sa

incepi, deci, sa pornesti lupta si razboi, sa ridici cugete impotriva altor

cugete, mintea impotriva min^ii, sufletul impotriva sufletului, duhul

impotriva duhului. Vesnic sa fie sufletul intru acestea.

10. Intr-adevar, se descopera o putere a intunericului, ascunsa ^i

subtila, salasluind in inima (ta). Dar Domnul este aproape de sufletul

§i de trupul tau, privind la razboiul tau, pune in tine ginduri tainice

si ceresti, si incepe sa-^i dea odihna intru ascuns. Te lasa (prada incer-

carilor), pina ce te formezi (duhovnice^te), dar §i in aceste necazuri,

harul lucreaza in favoarea ta. Iar cind ajungi la odihna i^i face cunoscut

si-ti arata ca in interiorul tau a permis (celui viclean) sa te incerce.

Dupa cum, pedagogul unui copil il pedepseste pe acesta cu biciul, cu

vinatai si rani, pe care cu greu le sufera, pina ce devine barbat — cind,

(in^elegind rostul pedepselor), incepe sa multumeasca pedagogului —
tot asa si harul te pedepseste cu un anume scop, pina ce vei ajunge

barbat desavirsit.
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11. Agricultorul arunca pretutindeni saminta, iar eel ce sadeste vie,

vrea pa toata sa aduca roade. Dar cind (agricultorul) nu secera, iar

(viticultorul) nu afla rod, se intristeaza. Tot asa si Domnul vrea ca si

Cuvintul Sau sa fie semanat in inimile oamenilor. Si dupa cum agri-

cultorul se intristeaza in fata unui cimp neroditor, tot asa si Domnul se

in-fcrissteaza in ia^a unei inimi goale, care nu rode§te. §i, dupa cum
vintul sufla peste toata crea^ia, iar soarele straluceste in tot universul,

tot asa si Dumnezeu este pretutindeni si pretutindeni ll afli. Daca ll

cau^i in ceruri ll vei afla in cugetele ingerilor, iar daca ll cauft pe pa-

mint ll vei afla in inimile oamenilor. Dar dintre cei mul^i, numai putini,

(si anume) crestinii, sint cei care li plac Lui. Slava si mare cuviinta

Tatalui si Fiului si Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXXIII-A

Se cuvine a ne ruga lui Dumnezeu neincetat si cu luare aminte.

1. Nu trebuie sa reducem rugaciunea noastra la o practica corpo-

rals, fie aceasta obiceiul de a striga, sau de a pastra liniste sau de a pleca

genunchii, ci sa ne rugam cu sobrietate si cu aten^ie, asteptind ca Dum-
nezeu sa vina, sa cerceteze sufletul nostru, (sa cerceteze) toate simtirile,

iesirile si cararile lui. Putem, daca trebuie, atunci cind ne rugam, fie sa

tacem, fie sa ridicam glasul, fie chiar sa strigam, numai mintea sa ne

fie atintita catre Dumnezeu. Ca dupa cum trupul, atunci cind lucreaza

ceva, se preocupa in intregime de acel lucru si toate madularele se ajuta

intre ele, tot asa si sufletul, trebuie sa se dedice intru totul rugaciunii

si iubirii lui Dumnezeu, sa nu se lase furat sau minat de ginduri, ci sa

se ataseze cu totul lui Hristos.

2. Si astfel El, (Hristos), il va lumina si il va invata rugaciunea

cea adevarata, dindu-i o rugaciune curata, duhovniceasca, vrednica de

Dumnezeu si nnchinarea in duh si adevarv> (loan 4, 24). Dupa cum eel

ce se ocupa cu meseria de negutator nu ramine doar la o cale, ci se

foloseste de toate pentru a creste si inmul^i cistigul, trece de la un plan

la aJtul, iar de la acela apuca pe alta cale ; apoi, lasind de-o parte ceea

ce nu-i aduce nimic, alearga spre lucrul care-i aduce mai mult cistig,

tot asa si noi, trebuie sa impodobim sufletul nostru, in multe feluri si

cu iscusinta, ca sa dobindim cistigul eel mare si adevarat, pe Dumnezeu,
Care ne invata sa ne rugam cu adevarat. Numai asa Se odihneste

Domnul in hotarirea cea buna a sufletului, (numai asa) face din suflet

tronul slavei, sta si Se odihneste pe el. Noi am auzit aceasta de la pro-

fetul Iezechiel, (care vorbeste) despre animalele spirituale, injugate la

carul Stapinului (Iezechiel I, 1—5 ; 10, 1— 17). Ni le prezinta acoperite de
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ochi, dupa cum este sufletul, care poarta pe Dumnezeu sau, mai degraba,

care este purtat de Dumnezeu : acesta devine tot (numai) ochi.

3. Dupa cum o casa, fiind locuita de stapinul ei este impodobita,

plina de ordine si frumuse^e, tot asa si sufletul, avind pe stapinul sau,

locuind in el, este plin de toata frumuse^ea si bunacuviinta, pentru ca

are pe Domnul, cu comorile Sale duhovnicesti ca locuitor si conducator.

Dar vai de casa, al carei stapin este plecat si al carei proprietar nu este

de fa^a ! Ea este parasita si pustiita, plina de toata necurafta si dezor-

dinea ! Acolo, zice profetul, «locuiesc sirenele §i demonii (Isaia 34, 14).

In casa parasita sint pisici, ciini si toata necuratia. Vai de sufletul care

nu se ridica din caderea sa, cea grea, care are inlauntrul sau pe aceia

care-1 conving si constring sa arate dusmanie fa^a de mirele sau, pe cei

care vor sa strice (si sa abata) cugetele sale de la Hristos.

4. Dar daca Domnul va vedea ca (unul ca acesta) se reculege, pe

cit poate, ca pururea cauta pe Domnul si striga catre El ziua si noaptea,

precum a poruncit, («sa va rugati neincetat)» (Luca 18, 1), in orice loc,

atunci «iz va face dreptate, dupa cum a promis» (Luca 18, 7), curatindu-1

de toata rautatea din el, prezentindu-si-1 ca pe o mireasa nespurcata si

neintinata (Efes. 5, 26—27). Daca crezi ca toate acestea sint adevarate,

precum si sint, ia aminte la tine insu^i, (vezi) daca sufletul tau a aflat

lumina Lui calauzitoare, adevarata mincare si bau/tura, care este Domnul.

Iar daca nu le ai (pe acestea) cauta, ziua si noaptea, sa le primesti. Cind

vezi soarele, cauta pe Soarele eel adevarat, pentru ca tu esti orb. Cind
vezi o lumina, priveste in sufletul tau (si vezi) daca afli acolo Lumina
cea buna si adevarata. Pentru ca tot ce se vede este umbra a adevara-

telor realita^i ale sufletului. Pentru ca, pe linga omul cei vazut, este

si altul launtric, cu ochi pe care i-a orbit satan si urechi pe care le-a

surzit. Insa, de aceea, a venit Iisus, ca pe acest om launtric sa-1 faca

sanatos.

Lui se cuvine slava si puterea, impreuna cu Tatal si cu Duhul Sfint

in veci. Amin.

OMILIA A XXXIV-A

Despre slava de care se vor invrednici trupurile crestinilor la In-

viere, (slava) care va acoperi, in acelasi timp sufletele lor.

1. Dupa cum ochii trupului vad toate lucrurile clar, tot asa, pentru

sufletele sfinljilor, vadite §i vizibile sint frumuse^ile lui Dumnezeu, in

care sint plamadi^i ?i la care cugeta crestinii. Pe cind pentru ochii tru-

pesti slava aceea este ascunsa, ea se descopera cu claritate sufletului

credincios, pe care, mort fiind in pacate, Domnul il inviaza, — precum

inviaza si trupurile celor mor^i —
; pregateste pentru el un cer nou,

16 - Sfintul Maearie
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un pamint nou si un soare al dreptafti si-i da toate (bunurile ce provin)

de la dumnezeirea Sa. El este lumea cea adevarata, pamintul eel viu,

via cea roditoare, piinea vietii, apa cea vie, dupa cum este scris : «Cred
ca voi vedea bunatatile Domnului in pamintul celor vii» (Ps. 26, 13).

Si iarasi : «$i va rasari pentru cei ce se tern de Domnul, Soarele drep-
tatii, tam&duire aducind cu razele Luii> (Maleahi 3, 20). Iar Domnul a

zis : «JSu sint via cea adevarata* (loan 15, 1). «Eu sint piinea vietii»

(loan 6, 35). «Cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu (nu va mai
inseta in veac), cd apa pe care i-o voi da Eu se va face in el izvor de apd
curgatoare spre viata vesnica» (loan 4, 14).

2. Venirea Domnului pentru om s-a facut — (pentru acela care)

zacea mort in groapa intunericului, a pacatului, a duhului oelui necurat

si a puterilor celor viclene — ca sa-1 invieze inca din acest veac si sa-1

aduca la viap, sa-1 cura^easca de toata intunecimea, sa-1 lumineze cu

lumina Sa §i sa-1 imbrace cu ves.mintele cele cere^ti ale divinitafti. La

invierea trupurilor — ale caror suflete mai inainte au fost inviate si

mai inainte au fost preaslavite — atunci si trupurile vor fi luminate §i

slavite, cu slava si lumina cu care sufletul inca de acum este luminat

si preaslavit, pentru ca Domnul este casa, cortul si cetatea lor. Ei vor

fi imbraca^i cu un cort ceresc — care nu este facut de mina — cu slava

luminii cere^ti, devenind fii ai luminii (loan 12, 36) ; ei nu vor mai privi

unui la altul cu ochi viclean, pentru ca viclenia va fi indepartata. Nu
va mai fi atunci barbat sau femeie, rob sau slobod (Gal. 3, 28), to^i se

vor transforma in natura divina, vor deveni «Hristosi» dumnezei, si fii

ai lui Dumnezeu. Atunci fratele va adresa cuvint de pace unei surori,

fara sa se ru§ineze, pentru ca to^i vor fi una in Hristos (Gal. 3, 28).

Odihnindu-se toft intr-o singura lumina, vor privi unul catre altul si

aceasta privire ii va face sa straluceasca iarasi, in adevar, in contem-

plarea adevarata a luminii celei de negrait !

3. Astfel, ace§tia se vad unii pe alfti in multe chipuri, in glorii di-

vine multiple si variate, fiecare priveste cu uimire la slava celuilalt si

se bucura cu bucurie de negrait. Vezi tu, cit de neinteleasa §i de negrait

este slava lui Dumnezeu
;
(este plina) de o lumina de negrait, de taine

vesnice si de bunuri nenumarate. Dupa cum in lumea cea vazuta nimeni

nu poate sa cunoasca (toate) plantele de pe pamint, semin^ele §i va-

rietatea florilor ; sa masoare si sa stie toata bogafta pamintului ; dupa

cum nici un om nu poate cunoaste (toate) vietaftle care traiesc in mare,

numarul lor, speciile si deosebirea dintre ele, nici volumul §i intinderea

apelor ; dupa cum este peste putin^a sa cunoasca cineva numarul pasa-

rilor (care zboarfi) in aer, speciile cu varietatile lor ; sau dupa cum este

imposibil sa cunoasca cineva marimea cerului, locul si drumul stelelor,
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tot a§a este imposibil a spune si a cunoaste boga£ia — fara margini sj

de necuprins cu mintea — a crestinilor. Si daca aceste creaturi sint

atit de mari si de nein^eles de oameni, cu cit mai mare (si de necuprins

cu mintea) este eel ce le-a facut pe ele. De aceea, se cuvine sa se bucure

si sa se veseleasca cineva ca o astfel de boga^ie si mostenire s-a pregatit

pentru crestini, (atit de mare) ca nimeni nu poate s-o exprime si s-o

descrie. Se cuvine, deci, sa fie imbra^isata cu zel si smerenie lupta cres-

tinilor, pentru a dobindi acea boga^ie. Pentru ca mostenirea si partea

crestinilor este Insusi Dumnezeu, (dup3 cum s-a spus) : «Domnul este

partea mostenirii mele si a pdharului meu» (Ps. 15, 5). Slava Celui ce

Se da pe Sine (noua). Celui care a unit firea Lui cea sfinta cu sufletul

credinciosilor, in veci. Amin.

OMILIA A XXXV-A

Despre vechiul si noul Sabat.

1. In Legea data prin Moise — care nu era decit o umbra (a celei

adevarate) — Dumnezeu poruncea ca, in zi de Sabat, fiecare sa se odih-

neasca si sa nu faca nimic. Dar acest (Sabat) era doar o preinchipuire

si o umbra a sabatului celui adevarat. Cel (care avea sa fie) dat sufletului

de Domnul. Intr-adevar, sufletul care s-a invrednicit (de adevaratul

Sabat) s-a eliberat de cugetele cele urite si murdare, serbeaza Sabatul

eel adevarat, se bucura de odihna cea adevarata si este liber fa^a de

toate lucrurile cele rele. Odinioara, in vremea sabatului celui prefigu-

rativ, desi (oamenii) se odihneau cu trupul, sufletele lor erau incatusate

in rautati si pacate. Or acesta este sabatul eel adevarat, odihna cea ade-

varata, cind sufletul este curat si nu implineste cugetele lui satan, cind

se odihneste in linistea si bucuria cea vesnica a Domnului.

2. Si, dupa cum atunci (Dumnezeu) a poruncit ca si animalele cele

lipsite de ra^iune sa se odihneasca in zi de Sabat — (si anume) boul sS

nu fie pus la jug, asinul sa nu duca povara ; deci chiar ?i animalele

sa fie scutite de munci grele — tot asa (acum), venind Domnul si din-

du-ne Sabatul eel vesnic si adevarat, a dat odihna sufletului, celui apasat

si impovarat cu poverile nelegiuirii sj ale cugetelor celor necurate

;

(El a eliberat sufletul) care era ca si robit si impins cu for^a de niste

stapini cruzi sa faca faptele nedreptatii, 1-a usurat de poverile insupor-

tabile si de cugetele zadarnice si murdare. A luat de la el jugul eel

amar al faptelor nedrepta^ii si i-a dat odihna pe cind era coplesit de

cugetele necurate.

3. Pentru ca Domnul cheama pe om la odihna zicind : «Veniti la

Mine toti cei osteniti si impovarati si Eu v& voi odihni pe vov>



044 SFINTUL MACARIE EGIPTEANUL

(Matei 11, 28), la toate acele suflete care arata incredere si se apropie

de El, El le da odihna, (eliberindu-le) de aceste cugete grele, impova-

ratoare si necurate. (In aceasta stare), ele inceteaza sa mai savirseasca

nedreptatea si serbeaza Sabatul eel adevarat, plin de desfatare si sfint,

serbeaza sarbatorirea Duhului, a bucuriei si a veseliei celei de negrait,

ador§ pe Dumnezeu cu o adorare curata si bineplacuta Lui, cu inima

curata. Acesta este Sabatul eel adevarat si sfint. Sa rugam, deci, pe

Dumnezeu sa intram si noi in aceasta odihna, sa ne slobozeasca de

cugetele cele rusinoase, vMene si zadarnice, ca sa putem sluji lui Dum-
nezeu cu inima curata si sa serbam serbarea Duhului Sfint. Fericit este

eel ce intra in odihna aceasta. Slava Celui ce a binevoit asa, Tatalui si

Fiului si Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXXVI-A

Despre dubla inviere a sufletelor si a trupului si (despre) slava

diferita a celor invia^i.

1. Invierea sufletelor moarte de acum se face, insa invierea trupu-

rilor va avea loc in ziua (cea de pe urma). Si dupa cum stelele, cele ce

sint pe cer nu sint toate la fel, ci se deosebesc una de alta prin marime
si stralucire (I Cor. 15, 41), tot asa si in (lucrurile) cele spirituale exista

— dupa masura credin^ei — propasiri (diferite) in Duhul Sfint, iar un
(om se deosebeste de altul) si este mai bogat decit altul (Rom. 12, 3

;

I Cor. 12, 9). Scriptura zice ca «Acela care vorbe§te intr-o Umbo, (necu-

noscuta mai inainte de el), Duhului lui Dumnezeu ii vorbeste» (I Cor.

14, 2). (Or), eel ce vorbeste lui Dumnezeu este un om duhovnicesc.

(Despre altul insa zice ca) «projetind, zide§te Biserica» (I Cor. 14, 4).

(Deci), acesta are o mai mare abundenp de har. Pentru ca, unul se edi-

fica numai pe sine, altul se edifica pe sine si pe aproapele sau. Lucrul

acesta (al deosebirii dintre oameni), este precum grauntele de griu se-

manat in pamint
; (asa cum acela produce alte semin^e), aceeasi samin^a

produce din inima sa semin^e multe si felurite. Lucrul acesta este

(apoi), precum cu spicele : unele sint mai mari, iar altele sint mai mici,

insa toate se aduna pe aceeasi arie si se pun in acelasi hambar. Desi

sint diferite, o singura piine se face din ele.

2. Este precum in orasul in care exista o multime de oameni : unii

sint barba^i, alfti tineri, iar al^ii prunci, insa toti dintr-un izvor beau
apa, dintr-o singura piine maninca si din acelasi aer respira ; sau precum

sint sfesnicele : unul are doua brate, altul sapte ; acolo, insa, unde sint

mai multe bra^e, altfel este lumina. Deci, to^i aceea care se afla in foe

si in lumina, nu pot sa fie in intuneric, insa (intre ei) deosebirea este
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mare. (Mai este lucrul acesta) asemenea tatalui care are doi fii, dintre

care unul este baiat mare, iar altul prune ; pe primul il trimite in orase

si tari straine, pe cind pe celalalt il tine totdeauna linga el, pentru ca

nu poate sa faca nimic. Slava lui Dumnezeu. Amin.

OMILIA A XXXVII-A

Despre paradis si despre legea duhovniceasca.

1. S-a scris : «Prietenia lumii este dusmanie fata de Dumnezeu»
(Iacob 4, 4). De aceea «Scriptura porunceste fiecaruia sa-si pazeasca cu

grija inima» (Prov. 4, 23), pentru ca pazind in sine Cuvintul ca pe un

paradis (Gen. 2, 15), sa se imparta^easca de har, sa nu piece urechea

sa la sarpele care se incolaceste inlauntrul sau si-1 indeamna spre pla-

ced — din care se naste minia cea ucigatoare de fraft, care ucide su-

fletul, care a nascut-o sj sa asculte de Domnul care zice : «tngrijiti-va

de credinta si nadejde, din care se naste iubirea de Dumnezeu si de

oaraeni, care da viata uesnica». In acest paradis a intrat Noe care pazise

si implinise porunca si a scapat de minia (lui Dumnezeu) datorita iu-

birii. Pe acest paradis 1-a pazit Avraam si a auzit glasul lui Dum-
nezeu. Pe acesta pazindu-1 Moise a primit pe fa^a slava (lui Dumnezeu).

David, de asemenea, 1-a pazit s,i a devenit stapin peste dus,manii sai ;

Saul insusi, atita timp cit §i-a pazit inima, a cunoscut prosperitatea,

dar cind, in sfirsjt, a calcat porunca, a fost parasit (de Dumnezeu). Pen-

tru ca, Cuvintul lui Dumnezeu se adapteaza pe masura fiecaruia : cit

timp ll tine cineva, si El il pazeste (pe acesta).

2. De aceea, tot corul sfin^ilor profe^i, al Apostolilor si al marti-

rilox, au pastrat in inima lor Cuvintul. Ei nu s-au ingrijit de nimic

altceva, ci dispretuind pe cele paminte§ti, au staruit in porunca Duhului
Sfint §i au pus mai presus de orice dragostea $i bunatatea Duhului ; si

aceasta nu numai in cuvint sau in simpla cuno§tinta, ci in cuvint si in

fapte reale. In locul bogatiei, ei au ales saracia, in locul cinstei, ocara,

in locul placerii, mizeria si in locul miniei, iubirea. Pentru ca au urit

(lucrurile) placute ale (acestei) vieti, ei, mai degraba, au iubit pe cei

care li le-au sustras, ca pe unii care ii ajutau sa-§i atinga scopul lor,

si s-au ab^inut sa judece (pe oameni) de fac bine sau rau. Nu t3gaduiau

pe cei buni, dar nici nu acuzau pe cei rai, ci pe toft ii socoteau impli-

nitori ai iconomiei lui Dumnezeu. De aceea, fata de toft aratau o mare
bunavointa. Deci, cind auzeau pe Domnul zicind : «Iertati, si se va ierta

voua» (Luca 6, 37), atunci ei priveau ca pe ni6te binefacStori pe cei

care-i nedreptateau, petnru ca acestia le dadeau prilej sa fie ei insisi

iertati. Iar cind auzeau : «Precum voiti sa v& facd. voua oamenii, faeefi-le
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?i. voi, asemenea» (Luca 6, 31), atunci iubeau §i pe cei buni dupa cu-

getul lor. Astfel, renuntfnd la dreptatea lor si cautind dreptatea lui

Dumnezeu (Rom. 10, 3 ; Filip 3, 9), au aflat iubirea care, in mod firesc,

este ascunsS in ea.

3. Domnul insusi, dupa ce a dat multe porunci referitoare la iubire,

a poruncit (ascultStorilor SSi), sa caute dreptatea lui Dumnezeu (Matei

6, 33), pentru ca §tia ca aceasta este mama iubirii. Ca nu este alt chip

sa se mintuiasca (cineva), decit numai prin aproapele, dupa cum a po-

runcit : «Iertati, si se va ierta voud» (Luca 6, 37). Aceasta este legea cea

duhovniceasca — ce este scrisa in inimile credincioase — plinirea legii

celei vechi. «Pentru ca, zice, nu am venit sa stric legea, ci s-o plinesc»

(Matei 5, 17). Cum s-a implinit ? lata : Legea cea dintii, justificind pe

eel pSeatos, mai degrabS pedepsea pe eel nedreptaft. «Pentru ca, zice

in ceea ce judeci pe altul, pe tine insuti te osindesti» (Rom. 2, 1) si «in

mdsura in care iartd cineva, i se va ierta lui» (Luca 6, 37). Pentru ca

asa zice Legea : «/n mijlocul judecatii este judecata si in mijlocul ierta-

rii, iertarea» (Deut. 17, 4).

4. Plinirea Legii este deci iertarea.

Am vorbit despre Legea cea dintii : aceasta nu inseamna ca Dum-
nezeu a dat oamenilor doua Legi, ci una singura : spirituals dupa natura

ei si dreapta dupa cuprinsul ei. Ea da fiecaruia dupa dreptate, celui ce

iarta, ii iarta, iar pe eel minios il minie. Pentru ca zice : «Cu eel ales,

ales vei fi ; si cu eel indardtnic Te vei indaratnici» (Ps. 17, 29). De aceea,

cei care o plineau in chip spiritual si, prin urmare, se imparta^eau de

har, iubeau nu numai pe cei ce le faceau bine, ci si pe cei ce-i insultau

§i-i prigoneau §i primeau iubirea spirituals drept rasplata pentru fap-

tele lor bune. Vorbesc despre faptele lor bune, pentru ca ei nu (s-au

marginit) sa ierte nedrepta^ile (ce li s-au facut), ci au facut chiar bine

sufletelor celor ce i-au nedreptatit. Pentru ca ii prezentau pe acestia

lui Dumnezeu ca pe unii datorita carora au dobindit fericirea, dupa

cum este scris : «Fericiti veti fi cind va vor ocdri pe voi si vd vor pri-

goni si vor zice tot cuvintul rdu impotriva voastrd, mintind pentru Mine»

(Mat. 5, 11).

5. Din Legea cea spirituals invS^aserS sa cugete asa. Dar, pe cind

rSbdau ei si aratau bllnde^e, Domnul, vazind rSbdarea inimii lor care

— de§i pusa la incercare — nu inceta sS iubeasca, «a surpat zidul eel

din mijloc» (Efes. 2, 14) ; atunci ei au lepSdat cu desSvirsjre ura §i au

pastrat iubirea, nu cu sila (impusa de Lege), ci cu ajutorul (lui Dum-
nezeu). DupS aceea, Domnul a indepartat de la ei sabia vilviitoare

(Gen. 3, 24), care punea in miscare cugetele (cele paminte§ti), ?i ei au

pStruns dincolo de catapeteasma, unde Domnul intrase ca Inainte-mer-
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gator pentru noi (Evrei 6, 19). Si, desfatindu-se cu roadele Duhului si

contemplind cu inima sigura cele viitoare, nu cum zicea Apostolul :

«in oglindd si in ghiciturd» (I Cor. 13, 12), ei ziceau : «Cele ce ochiul

n-a vdzut si urechea n-a auzit si la inima omului nu s-a suit, pe acestea

le-a gatit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe £l» (I Cor. 2, 9). Dar eu voi

pune o intrebare in legatura cu acest fapt minunat.

6. Intrebare : «Daca la inima omului nu s-a suit», voi cum stift

aceste lucruri, mai ales ca in faptele (Apostolilor) aft marturisit ca

sinteti oameni cu aceleasi slabiciuni ca noi ?». (Faptele 14, 15).

R&spuns : Ascultaft ce raspunde Pavel la acestea : «Iar noua, zice,

ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sdu, fiindca Duhul pe toate

le cerceteaza, chiar si adincurile lui Dumnezeu* (I Cor. 2, 10). Dar ca sa

nu spuna cineva ca acestora li s-a dat Duhul pentru ca erau Apostoli,

dar ca noua, oameni firesti, este imposibil acest lucru, el zice undeva

rugindu-se : «Sa va daruiasca Dumnezeu, dupd bogatia slavei Sale, ca

sa iiti puternic intdriti prin Duhul Sdu, in omul eel dinlduntru si

Hristos sa Se saldsluiascd prin credintd in inimile voastre» (Efes. 2,

16—17). Si iarasi : «Domnul este Duh si unde este Duhul Domnului,

acolo este libertate» (II Cor. 3, 17). Si : «Cine n-are Duhul lui Hristos,

acela nu este al Lui» (Rom. 8, 9).

7. Sa ne rugam, deci, si noi cu siguranta credin^ei si a simftrii sa

intram (in locul) din care am iesjt si sa se indeparteze de la noi sarpele

eel ucigator de suflet, sfetnicul slavei desarte, duhul nelinistei si al

imbuibarii, pentru ca inarma^i cu credinta puternica, sa pazim porun-

cile Domnului, sa crestem intru el «pind la starea bdrbatului desavirsit,

la mdsura virstei deplindtdtii» (Efes. 4, 13), sa nu mai fim stapinift de

ratacirea veacului acestuia, ci sa fim plini de siguranta Duhului si nu
fara credinta, pentru ca harul lui Dumnezeu se odihneste si in cei

pacatosi, daca se pocaiesc. Pentru ca lucrul ce se da in dar nu se ma-
soara si nu este proporftonal cu slabiciunea (firii omenesti) ; astfel,

harul n-ar mai fi har (Rom. 11, 6). Sa ne apropiem deci, cu credinfti

si cu inima curata de Dumnezeu, Cel ce daruieste partasia Duhului pe

masura credintei §i nu dupa faptele legii. Pentru ca zice : «h'u din fap-

tele Legii ati primit Duhul, ci din ascultarea credintei» (Gal. 3, 2).

8. Intrebare : Ai spus ca sufletului i se descopera toate in chip du-

hovnicesc. Ce inseamna (cuvintele) : «tn Bisericd vreau sa grdiesc cinci

cuvinte cu mintea mea» (I Cor. 14, 19).

Rdspuns : (Cuvintul) Biserica are doua accepftuni : (el desemneaza)

atit adunarea credinciosilor, cit si parftle sufletului. Deci, atunci cind

in chip spiritual, se aplica omului, (cuvintul) Biserica desemneaza an-
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samblul componentelor sale. Cit despre cele cinci cuvinte, acestea ex-

prima cele cinci virtuft care edifica omul intreg, ele divizindu-se in

multe altele. Pentru ca, dupa cum eel ce vorbeste in Domnul, exprima

in cinci cuvinte toata intelepciunea, tot asa §i eel ce urmeaza pe Domnul
eonstruieste cu cele cinci virtu^i toata evlavia. Cinci fiind, ele cuprind

pe toate celelalte. Prima dintre ele este rugaciunea, dupa ea vine sta-

pinirea de sine, milostenia, saracia si rabdarea. Aceste virtu^i, prac-

ticate cu dorin^a si hotarire, sint cuvinte interioare, pronuntate de

Domnul si Duhul in chip tainic vorbe?te, de aceea, cite doreste inima,

se implinesc aievea.

9. Iar, virtuftle, cu cit se cuprind una pe alta, pe atit se nasc una
din alta. Daca lipseste prima, toate (celelalte) dispar. De asemenea, (daca

lipseste) cea de a doua, (dispar) cele ce-o urmeaza si asa mai departe.

Pentru ca (intr-adevar), cum sa se roage cineva, fara sa fie miscat de

Duhul ? De altfel, spune Scriptura in acest sens : <aNimeni nu poate sa

spuna ca Iisus este Domn, decit numai in Duhul Sfint» (I Cor. 12, 3).

Cum sa fie rabdator acela care (vrea) sa se stapineasca fara rugaciune

si fara ajutorul (Duhului) ? Cum se va milostivi de eel flamind si de

eel ce-1 nedreptate§te, acela care nu se stapine§te in toate ? Cel ce nu
este milostiv, nici sarac de bunavoie nu poate fi. Apoi, minia este inso-

titoarea lacomiei, fie ca are sau nu cineva avutii. Dar sufletul virtuos

se zideste in Biserica, nu prin ceea ce face, ci prin ceea ce doreste (sa

faca). Ca nu lucrarea proprie mintuie§te pe om, ci Cel ce ii daruieste

puterea (s-o faca). Deci, daca poarta cineva (pe trupul sau) stigmatele

Domnului, sa nu gindeasca lucruri mari despre sine, chiar daca a facut

(vreun lucru deosebit), ci sa aiba in gind doar atit : sa iubeasca §i sa

lucreze pe masura energiilor (ce i s-au dat). Sa nu creada ca o poate

lua inaintea Domnului cu virtutea. Pentru ca s-a zis : «Ca Dumnezeu
este Cel ce lucreaza in voi s.i ca sa voiti si ca sa savirs.it,i, dupa a Lui

bunavointa» (Filip. 2, 13).

10. Intrebare : Deci ce porunceste Scriptura omului ca sa faca ?

Raspuns : Am zis mai inainte ca omul are, potrivit firii sale, buna-

voin^a
; pe aceasta o cere Dumnezeu. El porunceste omului ca, in pri-

mul rind, sa cunoasea : cunoscind, sa iubeasca
;

§i, in sfirsit, (iubind)

sa fie gata sa implineasca (voia Sa). Faptul, insa, ca mintea este

impulsionata, ca suporta osteneli si ca savirseste o lucrare (nu apar-

tine omului), ci harului Domnului, care se da celui ce vrea (sa faca voia

Lui) §i crede (in El).

Voin^a omului este un ajutor esen^ial. Fara voin^a (omului) Dum-
nezeu insusi nu face nimic — desi poate — din respect ia\a de liberul

arbitru. Prin urmare, lucrarea mintuitoare a Duhului depinde de vointa
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omului. Iar daca ii dam toata vointa noastra, atunci Dumnezeu ne atri-

buie noua toata lucrarea (mintuirii). Minunat este Dumnezeu intru

toate, si necuprins este cu mintea ! Noi, oamenii, incercam sa spunem
doar o parte din lucrurile lui minunate, sprijinindu-ne pe Scriptura,

sau mai degraba fiind sprijiniti de ea. «Pentru ca, zice, cine a cunoscut

gindul Domnului?» (Rom. 11, 34). El Insusi a zis : «De cite ori am
voit sa adund pe fiii tai, (dupa cum aduna pasdrea puii sdi sub aripi),

dar nu ati voit ?» (Matei 23, 37). Rezulta de aid ca El ne aduna si ca

de la noi cere' doar vointa de a fi de acord cu (El). Si cine vadeste

vointa, daca nu truda de buna voie ?

11. Dupa cum fierul taie, despica, ara, planteaza, dar nu face toate

acestea decit daca este minuit — altul este eel care-1 misca si conduce,

iar de se toceste il pune in foe si-1 reinnoieste — tot asa si omul, cu

efort si truda face binele, dar Domnul lucreaza in el in chip tainic.

Si, pe cind este coplesit de osteneala si necaz, El ii mingiie si innoieste

inima dupa cum spune si profetui : «Nu cumva se va preaslavi securea

jara eel ce trudeste (cu ea), sau va fi sldvit fierdstraul fdrd de eel ce-l

minuieste ?» (Isaia 10, 15).

La fel se intimpla si la (implinirea) raului. Daca omul este dispus

sa asculte, satan il impinge si il agita, precum isi (agita) tilharul sabia.

Am asemanat inima cu fierul din cauza marii ei invirtosari si din

cauza insensibilitatii ei la lucrurile (cele bune). Noi, insa, nu trebuie

sa fim asemenea fierului nesim^itor, si sa nu ignoram pe acela care ne

tine
;
(sa luam aminte) sa nu cadem atit de repede din (miinile) Cuvin-

tului care ne prelucreaza, la cugetele celui viclean. Sa cunoastem, pre-

cum boul si asinul, pe Acela care ne conduce si mina gindul. «Pentru

ca, zice : boul isi cunoaste stapinul si asinul ieslea Domnului sdu, iar

Israel nu Ma cunoaste» (Isaia 1, 3).

Sa ne rugam, deci, sa primim cunoasterea lui Dumnezeu, sa fim

creseu|ti in legea cea duhovniceasca, pentru ca sa implinim sfintela

Sale porunci, slavind pe Tatal pe Fiul si pe Sfintul Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XXXVIII-A

Este nevoie de multa in^elepciune si discernamint ca sa afle cineva

pe sdevaratii crestini. Cine sint acestia ?

Mul^i (oameni), care par a fi drep^i, se considera crestini. Insa

faptul de a aprecia, daca poarta sigiliul §i chipul Imparatului, apartine

celor versat^i si exper^ilor. Se poate intimpla sa fie imita^ii ale operelor

autentice ; in acest caz, cei versati se minuneaza (ca se poate intimpla

asa ceva), si le detesta.



250 SFINTUL MACARIE EGIPTEANUL

Cei ce nu sint versa^i nu pot distinge pe lucratorii cei vicleni (II Cor.

11, 13), pentru ca si acesti (lucratori) au aparen^a de monahi si de

crestini. De altfel, sj apostolii mincinosi au suferit pentru Hristos si

au vestit si ei imparatia eerurilor. Pentru aceea zice Apostolul : «m
osteneli mai mult, in inchisori mai mult, in bdtdi peste masura» (am

fost) (II Cor. 11, 23), vrinid sa arate ca a patimit mai mult dealt ei.

2. Aurul se gaseste usor ; diamantele, insa si pietrele pretioase,

care se potrivesc la o coroana imparateasca, se afla mai rar, deseori nu
se afla printre ele dintre cele care se potrivesc (coroanei). In acelasi fel,

(pieire pretioase trebuie sa fie) si crestinii, care alcatuiesc coroana lui

Hristos, pentru ca sufletele lor sa devina partase ale sfintilor.

Slava celui ce atit (de mult) a iubit sufletul acesta, care a patimit

pentru el si 1-a inviat din mor^i !

Dar, dupa cum pe fata lui Moise era pus un acoperamint, pentru

ca poporul sa nu poata s-o vada, tot asa si acum, un acoperamint este

pus peste inima ta, ca sa nu vezi slava lui Dumnezeu. Cind se va lua

acela, atunci (Dumnezeu) va aparea si se va arata crestinilor, celor ce-L

iubesc si-L cauta cu adevarat, dupa cum El (insusi) spune : «Ma voi

arata lui si voi face Ideas la el» (loan 14, 21 si 23).

3. Sa ne straduim, deci, sa ne apropiem de Hristos, Care nu minte,

pentru ca sa dobindim fagaduin^a si Noul Legamint, pe care Domnul 1-a

inaugurat prin crucea §i moartea Sa. (Atunci) El a sfarimat portile

iadului §i ale pacatului, a scos (de acolo) sufletele credinciosilor, a pus

inlauntrul lor pe Mingiietorul s.i le-a ridicat in impara^ia Sa. Sa im-

para^im, deci, si noi, impreuna cu El in Ierusalim, in cetatea Lui (cea

sfinta), in Biserica cea cereasca, in corul sfintilor ingeri ! (Trebuie spus),

insa, ca fra^ii care, vreme indelungata, au fost incercati, pot sa ajute pe

cei fara experien^a, si sa aiba ingaduin^a (fa^a de ei).

4. Unii care au veghiat asupra lor insisi si au stat sub inriurirea

puternica a harului lui Dumnezeu, au aflat madularele lor atit de sfin-

tite, incit credeau ca in crestini nu se mai nasc pofte si ca ei au dobindit

(deja) minte in^eleapta si casta. Omul lor eel launtric era (atit) de sus

fa{a de cele paminte§ti (si atit de avintat) catre lucrurile cere§ti si

divine, incit (semenii lor) credeau ca un astfel de om a ajuns deja la

masura desavirsirii. Dar, pe cind socotea ca a ajuns deja la liman, s-au

napustit valurile asupra lui si s-a aflat iarasi in mijlocul marii, a fost

dus acolo (unde) se vede doar marea si cerul, iar moartea este aproape.

Intrind, astfel, pacatul in el, a dat nastere la toata pofta cea rea

(Rom. 7, 8). (lata), insa, ca astfel de oameni iarasi se invrednicesc sa

primeasca harul si, sa zic a§a, (sa guste) o picatura din adincul imens

al marii. Ei afla ca aceasta opera^ie minunata, nemaiauzita, strains (de
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natura lor) si divina, se repeta in fiecare clipa si in fiecare zi
;
(atunci)

se minuneaza si se intreaba cum au putut sa se insele. Harul il lu-

mineaza (pe un astfel de om), il conduce, ii aduce pace, ii face bine

in toate, pentru ca este ceresc si divin. Fiind comparat cu impara^ii,

cu cei puternici, cu in^eleptii si demnitarii, (acestia) par mici si neinsem-

na^i (fata de el). Cu timpul lucrurile se schimba, incit un astfel de (om)

se considera eel mai pacatos dintre to^i oamenii. Dar, iata ca, intr-o

clipa se vede asemenea unui mare imparat, sau ca un prieten apropiat

al regelui si, in alta, se vede slab si sarac, devine nedumerit si se in-

treaba : «pentru ce odata este asa, pentru ce alta data este altfel ?»

(Se intimpla asa) pentru ca satan, urmind binele, sugereaza raul celor

care reusesc sa practice virtutea si incearca sa-i intoarca din calea lor,

pentru ca aceasta este treaba lui.

5. Dar tu sa nu i te supui, ci, din contra, savirseste dreptatea, care

se implineste in omul eel launtric, unde se afla tribunalul lui Hristos

si sanctuarul eel imaculat, pentru ca marturia constiintei tale sa se

laude in crucea lui Hristos, care a curatit constiinta ta de lucrurile cele

moarte. Astfel, tu te vei inchina lui Dumnezeu cu duhul tau (Rom. 1, 9
;

loan 4, 23—24) si vei cunoaste ceea ce vei adora, dupa cuvintul Celui

care a zis : «Noi ne inchinam Celui pe care-L cunoastem » (loan 4, 22).

Incredin^eaza-te lui Dumnezeu, care te conduce, sufletul tau sa fie in

comuniune cu Dumnezeu, precum este in comuniune mireasa cu mirele

ei. Pentru ca, zice : «taina aceasta mare este ; iar eu zic in Hristos si in

Biserica» (Efes. 5, 32) ; eu, insa, spun, in Hristos si in sufletul eel ne-

prihanit, Caruia (se cuvine) slava in veci. Amin.

OMILIA A XXXIX-A

De ce ni s-a dat noua Sfinta Scriptura de Dumnezeu ?

1. Dupa cum, atunci cind un imparat, vrind sa dea (supusilor sai)

titluri de cinste sau daruri deosebite, le scrie acestora epistole, zicind :

«Grabiti-va de veni^i la mine, ca sa luati de la mine daruri impara-

testi», iar de nu vin si nu primesc (darurile), citirea scrisorilor nu le

este de nici un folos, ba, din contra, nevrind ei sa vina si sa se Invred-

niceasca de cinstea (de a primi daruri) din mina imparatului, se fac

si vinova^i de moarte ; tot asa si Dumnezeu a adresat oamenilor Sfintele

Scripturi, intocmai ca pe niste epistole, pentru a le face cunoscut ca

aratind credinta in El, ei trebuie sa ceara si sa primeasca darul ceresc

(ce vine) din esen^a dumnezeirii Sale. Pentru ca s-a scris : «(El ne-a

harazit mari si pretioase fagaduinte), ca prin ele sa v& faceti p&rtasi
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dumnezeiestii firi» (II Petru 1, 4). Dar daca omul nu se apropie, nu

cere si nu primeste, nu-i serveste la nimic citirea Scripturilor, ba, din

contra, se face vinovat de moarte, pentru ca n-a voit sa primeasca de

la Imparatul ceresc darul vie^ii fara de care este imposibil sa ob^ina

viata ce nu se trece, Care este Hristos, Caruia (se cuvine) slava in

veci. Amin.

OMILIA A XL-A

Toate virtu^ile si toate relele sint legate intre ele ; se tin una de

alta ca un lanl;.

1. Referitor la (intrebarea legata de) exercitiul exterior (anume)

carei ocupa^ii se cuvine sa-i aratam preferinta si prioritate, aceasta sa

stiti, iubitilor, ca toate virtutile se leaga unele de altele ; se leaga una

de alta si formeaza un fel de lant spiritual. (Astfel), rugaciunea se leaga

de iubire, iubirea de bucurie, bucuria de blindete, blinde^ea de sme-

renie, smerenia de slujire, slujirea de nadejde, nadejdea de credinta,

credin^a de ascultare, ascultarea de simplitate. Tot asa se intimpla si in

partea opusa, unde relele se tin una de alta. (Astfel), ura se leaga de

minie, minia de mindrie, mindria de slava desarta, slava desarta de

necredin^a, necredinta de invirtosarea inimii, invirto^area inimii de

nepasare, nepasarea de lene, lenea de nesimt,ire, nesimtirea de neliniste,

iar nelinistea de iubirea placerilor. Celelalte madulare ale rauta^ii se

leaga unul de altul, dupa cum, pe de alta parte, virtutile stau laolalta

in legatura si unire.

2. Lucrul eel mai important din tot acest efort bun si din actele

de virtute, este faptul de a persevera (cineva) in rugaciune
;

prin

aceasta noi putem sa cerem de la Dumnezeu si sa ob^inem, in fiecare

zi, si celelalte virtu^i. Datorita ei, cei vrednici ajung in comuniune cu

sfintenia lui Dumnezeu si cu puterea cea duhovniceasca si i§i unesc

gindul lor cu Domnul intr-o iubire negraita. Pentru ca acela care staruie

zilnic in rugaciune, se aprinde de iubire si dor dupa Dumnezeu si pri-

meste harul Duhului ce-1 duce la desavirsire.

3. Intrebare : De vreme ce unii isi vind averile, elibereaza sclavii

si implinesc poruncile, dar nu cauta sa primeasca pe Duhul in aceasta

lume, oare, traind asa, vor intra in imparatia cerurilor ?

Raspuns : Subiectul acesta este subtil, pentru ca unii afirma ca

este o singura imparatie si o singura gheena. Noi, insa, zicem ca sint

multe trepte, diferente §i masuri in (una) si aceeasi Imparatie si in

(unul) si acelasi iad. Dupa cum sufletul unul este in toate madularele

trupului, si el lucreaza sus, in creier si misca jos picioarele, tot asa §i

divinitatea, cuprinde toate creaturile, pe cele ce sint in ceruri si pe
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cele ce sint in adincurile abisului. Ea este pretutindeni in creatie, dar

este si in afara creaturilor, pentru ca este nemasurata si fara margini.

Divinitatea insa§i, poarta grija de oameni §i rinduieste toate cum se

cuvine. §i, pentru ca unii se roaga, nestiind ce cer, alfti postesc, iar

altii implinesc o slujba (fara gindul de a primi pe Duhul), Dumnezeu,
judecator drept fiind, da fiecaruia, dupa credinfti sa, plata sa. Pentru

ca tot ceea ce fac, din frica de Dumnezeu fac, dar nu toft acestia sint

fii, regi §i mostenitori.

4. In lume sint unii ucigasi, alfti desfrinaft si alfti hoft, dar sint

si unii care impart (bunurile) lor saracilor. Domnul ia aminte sji la

unii si la alfti. Celor ce fac binele El le rasplateste si le da odihna.

Desigur (nu pe toft la fel), ci sint rasplaft foarte mari si rasplaft foarte

mici ; ba chiar §i in slava §i lumina sint deosebiri. Cei ce au inveninat

(pe alfti), tilharii, si cei ce s-au facut vinovati de greseli. mai mici se

afla in iad, spre pedeapsa, (desigur, nepedepsindu-se toft la fel). Prin

urmare, cei care afirma ca este o Imparatie §i un iad, dar ca nu sint

trepte (in ele), gresesc. Intr-adevar, ci^i oameni nu cerceteaza acum
teatrele si (se dedau) la diferite destrabalari ! Dar cift sint si cei ce se

roaga si se tern de Dumnezeu ! Dumnezeu, insa, ia aminte si la unii si

la alfti si, judecator drept fiind, pregateste pentru unii odihna, iar pen-

tru altii pedeapsa.

5. Dupa cum oamenii, inhamind caii la caru^ele de lupta se avinta

cu ele, unul impotriva altuia, fiecare silindu-se sa doboare si sa invinga

pe adversar, tot a?a in inima celor ce se lupta (spiritual), este un teatru.

Duhurile cele rele se lupta impotriva sufletului, iar Dumnezeu si in-

gerii privesc la lupta. In orice clipa se produc de catre suflet ginduri

noi, si tot asa si de rautate. Sufletul are multe ginduri tainice si, in

orice clipa, produce si naste altele ; tot asa si rautatea, are multe gin-

duri (tainice) si in orice clipa (produce) si naste ginduri noi impotriva

sufletului. Mintea este vizitiul care pregateste oarul de lupta al sufle-

tului si tine in friu gindurile ; ea se arunca impotriva carului de lupta

a lui satan, care, de asemenea, vine impotriva sufletului.

6. tntrebare : Daca rugaciunea este un repros, cum de spun unii :

«Nu putem sa ne rugam», nici nu au rabdare sa se roage ?

Raspuns : Repaosul acesta (sau rugaciunea), atunci cind prisoseste,

incita la indurare si diferite forme de slujire, cum este, de exemplu,

faptul de a cerceta pe fraft si de a le face cunoscut cuvintul (Evan-

gheliei). De altfel, firea insasi, ne indeamna sa mergem, sa cercetam pe

fraft si sa le facem cunoscut cuvintul (Evangheliei).

Intr-adevar, nici un obiect aruncat in foe, nu poate sa ramina in

propria-i natuira, ci, in mod necesar, el insusi devine foe ; astfel, de
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arunci in foe pietricele, ele se transforms in pu^in calcar. Apoi, unul

se arunca in mijlocul marii, este acoperit de valuri si dispare ; altul,

insa, (se afunda) cu precau^ie (si numai ce), intra, ca iarasi vrea sa se

ridice la suprafap, sa pluteasca, sa iasa la mal si sa vada pe oameni pe

uscat. Tot asa este si in domeniul eel spiritual : cind cineva intra in

adincurile harului, numaidecit isi aminteste de confratii sai ; natura

insasi il indeamna sa mearga la ei, sa implineasca (fa$a de ei porunca)

iubirii sa le fac5 cunoseut cuvintul (Evangheliei).

7. Intrebare : Cum pot sa coexiste in inima doua elemente dife-

rite : harul si pacatul ?

Rdspuns : Dupa cum atunci cind este foe sub o caldare, daca se

pun lemne in el, vasul se incalzeste si mai tare, se roseste si continutul

lui fierbe si clocoteste ;
— iar daca din neglijenp, nu se adauga lemne,

focul scade si parca se stinge — tot asa se intimpla cu harul, focul eel

ceresc. El este inlauntrul tau (si in afara ta). Daca te rogi si-^i indrepti

gindurile §i iubirea spre Hristos, este ca si cum ai pune lemne (pe

foe)
; gindurile tale se fac de foe si se afunda in dorirea lui Dum-

nezeu. Chiar daca Duhul se retrage (uneori), ca si cind ti-ar deveni

ceva exterior, desi se vede in afara ta, El este si inlauntrul tau. Atunci,

insa, cind cineva este negligent si se lasa furat, fie si pu^in, de trebu-

rile lumesti si de visari, numaidecit vine rautatea, patrunde in suflet

si mcepe sa strimtoreze pe om in intregime. In mod firesc, sufletul isi

aduce aminte de tihna de mai inainte, incepe sa se intristeze si sa

sufere continuu.

8. Iar daca mintea se indreapta iarasi catre Dumnezeu, (iarasi)

incepe sa-si recapete tihna de mai inainte. (Vazind aceasta), ea cauta

cu si mai mult zel pe Dumnezeu si incepe a spune : «Te implor Doamne»,

(nu ma parasi). Atunci focul care aprinde sj da odihna sufletului, creste

in el, putin cite pu^in, (il atrage catre el), asa cum putin cite pu^in

undi^a scoate pestele din adinc. Pentru ca daca n-^ar fi asa, daca omul

n-ar fi gustat si din amaraciune si din moarte, cum ar fi putut sa dis-

tinga ceea ce este amar de ceea ce este dulce, moartea de via^a, §i cum
ar fi putut sa mul^umeasca Tatalui celui ce da viata §i Fiului si Sfin-

tului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XLI-A

Foarte adinci sint cararile sufletului ; el creste pe de o parte in

har, pe de alta parte in rautati.

1. Vasul pretios al sufletului este foarte adinc, asa cum (rezulta

din ceea ce) se spune undeva : <El cerceteaza adincul si inima» (Eccl.

42, 18).
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Abatindu-se omul de la porunca (lui Dumnezeu) si ajungind sub

sentin^a miniei (Sale), pacatul a pus stapinire pe el ; acel (pacat) care,

subtil fiind §i adinc, intocmai ca o mare de amaraciune, a patruns in-

launtrul sau si a luat in stapinire camarile sufletului sau, pina in coltu-

rile lui cele mai ascunse. Amestecul aicesta dintre suflet si pacat, il

putem asemana cu un copac urias, cu ramuri multe si cu radacini (in-

fipte) in adincurile pamintului. (Dupa cum copacul) are radacinile adinc

infipte in pamint, tot asa pacatul, p3trunzind in suflet, a ocupat cama-

rile lui cele mai tainice (si a devenit o a doua fire), prin obisnuinp si

prejudecata. Pentru ca se dezvolta cu fiecare din copilarie si (pe fie-

care) il invata cele rele.

2. Atunci cind puterea harului divin adumbreste sufletul, dupa
masura credin^ei fiecaruia, si cind (sufletul) primeste ajutorul eel de

sus, (trebuie sa stim) ca harul doar in parte 1-a adumbrit. Deci, sa nu
socoteasca citneva ca tot sufletul a fost luminal Inlauntrul sau ramin
Inca multe spatii ocupate de rautate si este nevoie de multa truda §i

osteneala din partea omului, ca sa fie in acord cu harul ce i s-a dat.

De aceea, harul divin, (numai) in parte incepe sa cerceteze sufletul

— desi, intr-o clipa ar putea sa-1 curateasca si desavir§easca — pentru

a incerca libertatea omului, pentru a vedea daca pastreaza intacta iu-

birea fa$a de Dumnezeu, pentru a vedea daca nu se uneste in nici un

chip cu rautatea §i daca se deda cu totul harului. Si daca sufletul, in-

cercat fiind, vreme indelungata, cu nimic nu intristeaza, nici insulta,

harul il primeste progresiv. Harul insusi isi afla locul sau in suflet, i§i

infige radacinile in parole si gindurile cele mai adinci ale lui — daca

sufletul, vreme indelungata se pastreaza §i este de acord cu harul —
pina cind harul cuprinde in intregime sufletul si stapineste peste

acest vas.

3. Iar daca cineva nu se smereste indestul, atunci este dat lui

satan, este dezbracat de harul divin care i s-a dat si este supus la multe

necazuri. Atunci se arata zadarnicia mindriei lui, faptul ca este gol (la

suflet) si de nimic. De aceea, se cuvine ca acela care este bogat in harul

lui Dumnezeu, sa fie smerit, sa aiba inima zdrobita si sa se considere

sarac si ca nu are nimic al sau. (Sa considere ca bunul pe care-1 are)

nu-i apar^ine, ca 1-a dat lui cineva si ca atunci cind vrea acela i-1 poate

lua de la el. Cel ce astfel se smereste inaintea lui Dumnezeu si a oa-

menilor, poate sa pastreze harul care i-a fost dat dupa cum spune (Min-

tuitorul) : «Cel ce se smere$te se va inalta» (Luca 14, 11). Chiar daca
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este un ales al Domnului sa se considere un detestabil ; chiar daca este

un credincios, sa se considere un nevrednic. Pentru ca astfel de suflete

plac lui Dumnezeu si primese via^a in Hristos, Caruia (se cuvine) slava

si puterea in veci. Amin.

OMILIA A XLII-A

Nu (realita^ile) eele din afara, ci cele dinlauntru aduc folos sau

vatama pe om, adica Duhul harului sau duhul rautatii.

1. Daca un oras mare a devenit pustiu, daca zidurile i-au fost dis-

truse si el a cazut in miinile dusmanilor, maretia lui nu mai serveste

la nimic. De aceea trebuie sa se caute ca pe linga extindere, (orasul)

sa aiba si ziduri puternice, ca dusmanii sa nu intre in cl. Tot asa si

sufletele impodobite cu cunostin^a, inteligen^a si minte patrunzatoare,

sint asemenea unor orase mari. Trebuie insa, sa se caute sa fie forti-

ficate cu puterea Duhului, ca nu cumva dusmanii, intrind in ele, sa

le pustiiasca. In^eleptii acestei lumi, ca Aristotel, Platon si Socrate,

dotati fiind cu inteligen^a patrunzatoare, erau asemenea unor orase

mari, insa pustiite de dusmani, pentru ca Duhul lui Dumnezeu nu era

intru ei.

2. To^i oamenii simpli, care participa la har, sint ca niste orase

mici. fortificate de puterea crucii. Ei, insa, cad din har si se pierd pen-

tru doua motive : fie ca nu suporta cu rabdare necazurile care vin peste

ei, fie ca, sedusi de placerile pacatului se complac in ele
;
pentru ca

acei ce tree (prin viata) nu pot s-o parcurga fara ispite. Dupa cum
cersetoarea si imparateasa aceleasi dureri au la nastere, iar pamintul

celui bogat si al celui sarac (la fel trebuie lucrat), pentru ca daca nu

este lucrat cum se cuvine, nu da roade bogate, tot asa (stau lucrurile)

cu cultivarea sufletului : nici eel int,elept, nici eel bogat nu mostenesc

impara^ia harului daca (nu-si cultiva sufletul) cu rabdare, trecind

prin necazuri si multe osteneli. Pentru ca asa trebuie sa fie viata cres-

tinilor ! Si dupa cum mierea este dulce si nu admite in ea nimic amar

sau veninos, tot asa si crestinii, orice ar veni peste ei, fie bine, fie rau,

ramin totdeauna buni, dupa cum zice Domnul : «Fiti milostivi, precum

$i Tatdl vostru este milostiv» (Luca 6, 36). Intr-adevar, ceea ce vatama

si intineaza pe om, inlauntrul lui se afla. Pentru ca zice Domnul : «Din

inima ies cugetele cele reley> (Matei 15, 18).

3. Inlauntru, deci, in inima se tiraste si inainteaza duhul rautatii,

care sugereaza ginduri si incita la fapte ; acest val al intunericului, acest

om vechi, de care trebuie sa se dezbrace cei ce alearga catre Dumnezeu,

pentru a imbraca pe omul eel ceresc si nou, care este Hristos (Efes.

4, 24). Deci, nimic din cele din afara nu pot sa vatame pe om, afara
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numai de duhul intunericului, care traie§te, actioneaza si locuie§te in

inima. Fiecare, deci, este dator sa cistige lupta cu gindurile, pentru ca

Hristos sa straluceasca in inima sa. Lui (se cuvine) slava in veci. Amin.

OMILIA A XLIII-A

Despre progresul barbatului cre§tin, a carui intreaga fort§ depinde

de inima, asa cum se va arata aici, in diferite chipuri.

1. Candele multe si lampi se aprind de la foe §i ard ; §i dupa cum
toate (aceste) candele si lampi isi primesc lumina §i stralucirea (de la

o singura sursa), de la natura cea unica (a focului), tot asa §i cre§tinii

de la natura unica a focului divin, de la Fiul lui Dumnezeu. I§i primesc

lumina si stralucirea si au lampile aprinse in inimile lor si straiucesc

inaintea Lui, chiar de pe pamint, dupa cum El (insu§i a luminat). S-a zis :

«Pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeul tau cu untdelemnul bucu-

riei» (Ps. 44, 9). Fiul lui Dumnezeu) a fost numit Hristos (pentruca

a fost uns) ; cu acelasi untdelemn fiind un§i noi, devenim Hristo§i,

avind sa zic asa : aceeasi esenta §i acelasi trup cu El. S-a zis iarasi :

*Pentru ca §i Cel ce sfinfeQte §i cei ce se sfinfesc, dintr-Unul sint toti»

(Evr. 2, 11).

2. Crestinii, deci, se aseamana intr-un fel, unor candele avind

untdelemn in ele ; acest untdelemn sint roadele drepta^ii. Dar daca

candela lor nu este aprinsa de la candela divinitatii, nimic nu sint.

Domnul a fost candela care arde, pentru ca Duhul Divinita^ii locuia in

chip real in El si ardea in inima lui de om. Ca intocmai ca o punga
invechita, dar plina de margaritare, trebuie sa fie crestinii ; sa fie, dupa
omul eel din afar§, smeri^i §i de dispre^uit, insa in omul eel dinlauntru

sa poarte margaritarul eel de mare pret. Dar unii sint asemenea mor-
minlelor varuite, pe din afar§ zugravite ^i foarte frumoase, iar pe
dinlauntru pline de oasele mor^ilor, de mult miros urit §i de duhuri

necurate (Matei 23, 37). Sint mor^i de la (fa^a) lui Dumnezeu §i imbra-

cati cu toata rusinea, murdaria si intunericul celui protivnic.

3. Apostolul zice : «Cita vreme mostenitorul este copil, se ajld sub

epitropi si iconomi» (Gal. 4, 1—2). Acestia sint duhurile cele rele. Ele

nu vor ca tinarul sa creasca, ca nu cumva, facindu-se barbat desavir$it,

sa inceapa a se ocupa de treburile sale §i sa ac^ioneze ca un stapin.

Crestinul, (insa), este dator ca totdeauna sa-§i aminteasca de Dum-
nezeu. Pentru ca s-a scris : «Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din

toata inima ta» (Deut. 6, 5). Sa iubesti pe Domnul nu doar cind mergi

spre locul de rugaciune, ci sa-ti aminte§ti de Dumnezeu §i sa-L iube§ti,

chiar §i cind te plimbi, cind vorbe§ti §i cind maninci, pentru ca El a

17 — Sflntul Macarle
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zis : «Cd acolo wide este comoara ta, acolo este si inima ta» (Matei 6, 21).

Lucrul, deci de care inima cuiva se leaga si catre care il impinge do-

rin^a sa, acela este dumnezeul lui. Daca inima doreste neincetat pe

Dumnezeu, El este Domnul inimii lui. Dar daca cineva, dupa ce a re-

nun^at la toate si a imbratisat saracia si postul, ramine incatusat (de

griji) fa^a de propria-i persoana sau de lucrurile lumii, de casa sa, sau

de iubirea fata de paring, acela are Dumnezeu lucrurile care ii capti-

veaza mintea si inima. (Unul ca acesta) a iesit din lume pe poarta cea

larga, dar a revenit in ea pe alta dosnica.

Dupa cum vreascurile aruncate in foe nu pot sa reziste puterii

lui, ci indata sint consumate de el, tot asa §i demonii, vrind sa se lupte

cu omul care s-a invrednicit (a primi) pe Duhul (Sfint), sint arsi si

consumaft de puterea focului
; (trebuie) numai ca omul sa fie totdeauna

atasat de Domnul si sa-si puna in el increderea si speran^a. Daca de-

monii ar fi tari ca mun^ii de fier, ei nu ar fi arsi de rugaciune intocmai

ca ceara de foe (Ps. 67, 3). Insa, (intr-adevar), mare lupta trebuie sa

dea sufletul cu ei. Ei sint (asemenea) unor riuri de balauri, guri de

lei, ca un foe care este indreptat impotriva sufletului.

Dupa cum un raufacator inrait, imbatat de duhul ratacirii, al uci-

derii si al desfriului, nu se satura facind raul, tot asa si crestinii, bo-

teza^i in Duhul Sfint sint fara experienta in savirsirea raului. Sint,

insa, unii, care au (primit) harul, dar mai au legatura cu pacatul ; aces-

tia traiesc sub imperiul fricii si traverseaza locuri de temut.

4. Ca dupa cum marinarii, atunci cind navigheaza si n-au ajuns

inca la tarm — chiar daca au vint favorabil, iar marea este linistita —
totdeauna se tern, ca nu cumva deodata sa se stirneasca vint protivnic,

sa umfle valurile si sa puna corabia in pericol, tot asa si crestinii, chiar

daca vintul favorabil al Duhului Sfint sufla in ei, ei se tern ca nu cumva
vintul puterii protivnice sa nu vina catre ei, sa le tulbure si sa le agite

sufletele. Este nevoie, deci, de mult zel ca sa ajungem la limanul odih-

nei, la lumea cea desavirsita, la via^a si desfatarea vesnica, la citirea

sfin^ilor, la Ierusalimul eel ceresc, la Biserica intiilor nascuti. Daca cineva
nu ajunge la aceasta masura (a desavirsirii), traie§te cu multa teama,

ca nu cumva, intre timp, puterea cea rea sa-i aduca caderea.

5. Atunci cind o femeie concepe, poarta fatul inlauntrul ei, in

intuneric si intr-un loc, asa zicind, ascuns. Deci, daca se intimpla ca

pruncul sa se nasca la vremea cuvenita, el vede o creatie (pentru el

cu totul) noua, pe care n-a vazut-o niciodata, cerul, pamintul si soarele.

Si numai decit prietenii si rudele (arborind) un chip vesel, il iau in

brate Dar daca se intimpla ca dintr-o pricina oarecare, pruncul sa se
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desprinda (de sinul mamei), medicii, pentru aceasta rinduiti, se folo-

sesc de bisturiu. §i astfel, pruncul trece de la o moarte la alta, de la

un intuneric la altul.

Tot a§a este §i in (domeniul) spiritual. Toft care au primit saminta

divinitafti, o poarta in chip nevazut sji, din cauza pacatului care lo-

cuieste in ei, o ascund in locuri intunecoase §i infrico§atoare. Dar daca

vegheaza asupra lor §i pazesc saminta, la vremea cuvenita o aduc la

lumina, in chip vazut, iar in momentul dezlegarii trupului (lor), ingerii

si toate corurile cere§ti ii primesc pe ei cu chipuri vesele. Dar daca eel

ce a primit armele lui Hristos, pentru a se lupta cu barbate se lasa

nuroaidecit prada du§manilor, acesta, in momentul dezlegarii trupului,

trece de la intunericul care-1 inconjoara acum, la altul §i mai rau §i

la pierzanie.

6. Sa ne inchipuim o gradina cu pomi fructiferi $i plante aroma-

tice, bine intreftnuta §i dispusa cu gust, inconjurata cu un zid protector

si in preajma ei curgind navalnic un riu (Ei bine), daca numai puftna

apa, (un torent) se abate spre zid, il afecteaza §i distruge incet, incet

temelia, sapa ?ant (prin el) §i intrind (in gradina), dezradacineaza §i

distruge toate plantele, ruineaza toata lucrarea §i o face neroditoare.

Tot asa se intimpla §i cu inima omului. Ea are ginduri bune, dar tot-

deauna se afla in preajma ei torentele rautafti, urmind sa o cople§easca

si isa o dea de partea lor. Deci, daca pentru moment, mintea devine

u§uratica, daca cedeaza fa^a de gindurile cele necurate, numaidecit

cistiga teren duhurile minciunii, intrS si-i distrug frumusetile, ruineaza

gindurile cele bune si pustiesc sufletul.

7. Dupa cum ochiul, desi este eel mai mic dintre toate madularele

(trupului) — §i pupila la fel — este un mare receptacol ; el vede in

acelasi timp cerul, stelele, soarele, luna, ora§ele si celelalte obiecte, toate

lucrurile — imbraft^ate intr-o singura privire — se contureaza in pupila

cea mica a ochiului, tot a§a este §i cu mintea si cu inima. Inima este

un vas mic §i cu toate acestea (cuprinde multe lucruri) : in ea sint

balauri, lei, fiare veninoase, drumuri rele §i gloduroase §i toate como-
rile rautafti, dar tot in ea se afla Dumnezeu, ingerii, via^a, imparatia,

lumina, apostolii, oomorile harului §i toate celelalte. Dupa cum cea^a,

acoperind toata lumea, face ca om pe om sa nu se vadS, tot a§a §i

intunericul veacului acestuia, acoperind toata creafta §i toata natura

umana — de la caderea in pacat — face pe om sa traiasca in noapte

?i in locuri care inspira frica. §i dupa cum este multimea fumului

intr-o clasa, la fel este si pacatul, tirindu-se §i instalindu-se in cugetele

inimii, (insotit de) o multime nenumarat£ de demoni.
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8. In lumea vazuta, atunci cind izbucneste razboi, nu merg la lupta

cei intelepti si marile personalita^i ; temindu-se de moarte, ei ramin

(aeasa). Sint trimisi la lupta recrutii cei saraci si oamenii de rind. Insa

daca se intimpla sa obtina victoria impotriva dusmanilor si sa-i alun-

ge din frontierele (tarii), ei primesc recompense si coroane din partea

imparatului, grade si demnitaft, iar cei mari se afla in urma lor ; tot

asa este si in domeniul eel duhovnicesc. Cei simpli, ascultind de la in-

ceput Cuvintul si implinindu-1 cu inima iubitoare de adevar, primesc

de la Dumnezeu harul Duhului. Pe cind cei intelepti, care incep a-L

examina cu de-amanuntul, fug de lupta, nu progreseaza si se afla in

urma celor ce lupta si inving.

9. Dupa cum cind vintul sufla foarte tare, pe toate creaturile de

sub cer le clatina si mult zgomot face, tot asa si puterea dusmanilor,

agita adincurile inimii si zguduie si pune in slujba sa cugetele. Dupa
cum vamesii, stind la strimtorile drumurilor, opresc pe calatori si-i

scutura (de bani) tot asa si demonii, pindesc sufletele si le opresc atunci

cind ies din trup. Daca ele nu sint curate cu desavirsire, nu le permit

sa se ridice la camarile cerului, §i sa ajunga in preajma Stapinului lor,

ci sint trase in jos de demonii din aer. Insa, cit timp se afla in trup, ei

(pot) obtine, (desigur) cu mult efort si lupta, harul eel de sus de la

Domnul, adica, datorita vietii lor virtuoase, vor merge la Domnul, dupa

eel El (insusi) a promis : «Acolo unde voi fi Eu, va fi §i sluga Mea»
(loan 12, 26). §i yor impara^i la nesfirsit impreuna cu Tatal, cu Fiul

si cu Sfintul Dun, acum, si pururea si in vecii vecilor. Amin.

OMILIA A XLIV-A

Ce fel de transformare si reinnoire opereaza in om Hristos, Cei

Care vindeca patimile si bolile sufletului.

1. Cei ce se apropie de Dumnezeu si vrea cu adevarat sa stea ala-

turi de Hristos, trebuie, pentru aceasta, sa schimbe si sa transforme fe-

lul sau de a fi si comportamentul sau anterior, sa devina un om bun
si nou si sa nu mai pastreze nimic din omul eel vechi. Pentru ca zice :

«dacd este cineva in Hristos, este faptura noua» (II Cor. 5, 17). De alt-

fel, pentru aceasta a venit Domnul nostru Iisus Hristos, pentru ca sa

schimbe, transforme si reinnoiasca firea (noastra), pentru ca sa recree-

ze sufletul eel ruinat de patimi, din eauza incalcarii poruncii si sa-1

amestece cu Duhul Dumnezeirii Sale. El a venit pentru a ne da o

minte noua, un suflet nou, ochi noi, urechi noi si o limba noua si spi-

rituals ; intr-un cuvint, pentru a face pe eei ce cred in El oameni noi,

«burdufuri» noi, ungindu-i cu lumina cunostintei Sale, pentru ca sa



CELE CINCIZECI DE OMILII DUHOVNICESTI 261

puna (in ei) un vin nou, adica pe Duhul Sau. Pentru ca, zice : «Vinul

cel nou in burdufuri noi trebuie sa se puna» (Matei 9, 17).

2. Ca dupa cum dusmanul, atunci cind a supus pe om, 1-a facut

faptura noua in folosul sau, 1-a imbracat cu patimi rele, 1-a uns cu

duhul pacatului si a turnat in el vinul a toata nelegiuirea si inva^a-

tura cea rea, tot asa si Domnul, izbavindu-1 (din mina) dusmanului, 1-a

facut (un om) nou, 1-a uns cu Duhul Sau si a turnat in el vinul vietii,

invatatura cea noua. Pentru ca Acela care a schimbat cele 5 piini in-

tr-o multime (Matei 14, 15—20), Cel care a facut sa vorbeascS asina,

care in mod firesc este lipsita de ratiune (Num. 22, 28 s.u.), Cel care

a atius pe desfrinata la castitate (Iosua 2, 8—21), Cel ce a dat focului,

arzator prin firea lui, puterea de a racori pe (tinerii) care se aflau in

cuptor (Daniel 3, 50), Cel care a imblinzit, pentru Daniel, pe leii, din

fire salbatici (Daniel 6, 23), Acesta poate sa schimbe sufletul ravasit si

pustiit de pacat si sa-1 readuca la propria-i bunatate, blinde^e si pace,

prin Duhul cel Sfint si Bun pe care L-a promis.

3. Dupa cum un pastor poate sa vindece o oaie riioasa si s-o pa-

zeasca de lupi, tot asa si Hristos, Pastorul Cel adevarat, venind (in

lume), El singur a putut sa vindece pe aceasta oaie pierduta si riioasa,

care este omul, de riia si de lepra pacatului. Preotii de odinioara, le-

vitii si inva^atorii, n-au putut sa vindece sufletul, prin ofrandele de

daruri si sacrificii, nici prin stropirea cu singe, pentru ca nici pe ei in-

sisi nu puteau sa se vindece ; ei insisi erau cuprinsi de slabiciune

(Evr. 5, 1—3). Pentru ca, zice : «Este cu neputinta ca singele de tauri

si de tapi sa inlature pacatele» (Evrei 1©, 4). Domnul Insusi referindu-se

la neputinta doctorilor de atunci, zicea : «Cu adevarat tmi veti spune

aceasta pilda : Doctore, vindecd-te pe tine insuti» (Luca 4, 23). El voia

sa spuna : Eu nu sint ca aceia, care nici pe zi insisi nu se puteau vin-

deca. Eu sint Doctorul cel adevarat, Pastorul cel bun (loan 10, 11). Cel

ce poate sa vindece toata boala si toata neputinta sufletului (Matei 10,

1). Eu sint Mielul cel fara prihana care s-a adus (jertfa) o singura data

pentru' toft (Evr. 9, 28 ; Apoc. 5, 12) si pe toft care vin la Mine. Eu
pot sa-i vindec. Intr-adevar, adevarata vindecare a sufletului, doar de

catre Dumnezeu se face. Pentru ca, s-a zis : «Iata Mielul lui Dumnezeu,
care ridica pdcatul lumii», adica. pacatul sufletului care crede in El si

II iubeste din toata inima.

4. Prin urmare, Pastorul cel Bun vindeca pe oaia cea riioasa ; o

oaie n-o poate vindeca pe alta. Iar daca oaia eea raftonala, omul, nu
este vindecat (de riia pacatului), nu poate sa intre in Biserica Domnu-
lui cea cereasca. Acest lucru a fost spus si in Lege, in umbra si inchi-

puire. Intr-adevar, Duhul insinuiaza acest adevar si-1 anunta, cind
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vorbeste despre eel lepros §i despre eel ce avea defect (trupesc). Pentru

ca se spune : «Nici un lepros si nici (un om) care are meteahnd in trup

sti. nu intre in Biserica DomnuluU (Lev. 21, 17 ; Deut. 23, 2). Apoi, ce-

lui lepros a poruncit sa mearga la preot, sa-1 roage staruitor sa vina la

cortul sau, sa-sj puna miinile sale peste lepra, sa indice locul care a

fost atins de lepra si s-o curateasca. La fel si Hristos, Arhiereul bunu-

rilor viitoare (Evr. 9, 11), se apleaca asupra sufletelor atinse de lepra

pacatului, intra in cortul trupului lor, le vindeea si face sa dispara pa-

timile lor. In felul acesta, sufletul va putea sa intre in Biserica cea ce-

reasca a sfintilor adevaratului Israel. Pentru ca, orice suflet care este

plin de lepra patimilor pacatului, care nu se apropie de Arhiereul eel

adevarat si nu este cinstit acum (de El), nu intra in rindul sfintilor, in

Biserica cea cereasca. Pentru ca aceea fiind curata sj neintinata, pri-

me$te (doar) sufletele cele curate si neintinate. Pentru ca, zice : «feri-

cifi cei curati cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8).

5. Se cuvine, deci, ca sufletul care crede cu adevarat in Hristos, sa

se schimbe si sa treaca de la starea sa pacatoasa actuala, la o alta stare,

buna, §i de la natura sa umila actuala, la o alta stare, divina, fiind re-

innoit prin puterea Duhului Sfint. Asa se va arata demn de impara^ia

cerurilor. Noi putem ob^ine toate acestea, daca credem, daca iubim cu

adevarat pe Hristos si daca implinim toate sfintele lui porunci. Ca
d&ca pel vremea lui Elisei, un lemn, care prin natura lui este u§or,

fiind aruncat in apa, a ridicat (la suprafa^a) fierul, care prin firea lui

este greu, cu cit mai mult acum Domnul va trimite pe Duhul Sau, (care

prin firea Sa este) usor, bun si ceresc, va ridica cu El sufletul afundat

in apele pacatului, il va usura, ii va da aripi — pentru a se ridica spre

inaltimile cerului — il va schimba §i transforma din starea lui.

6. Dupa cum in via^a de toate zilele, nimeni nu poate, cu puterile

sale, sa parcurga si sa treaca marea, daca nu are o corabie usoara, fa-

cuta din lemn, singura in masura sa umble deasupra apelor — iar daca

se incumeta cineva sa mearga pe (apele) marii, se afunda si piere —
tot asa, nici sufletul nu poate sa parcurga si sa traverseze marea cea

amara a pacatului, si abisul periculos al puterilor celor viclene §i al

intunericului patimilor, decit numai primind pe Duhul eel u§or, ce-

resc si inaripat al lui Hristos, care trece peste toata viclenia, care duce

direct la limanul eel ceresc al odihnei, la cetatea Imparatului.

Si dupa cum cei (ce se imbarca) pe o corabie, nu scot apa din mare

ca sa bea, nici nu-sj iau din ea hainele si hrana, ci le aduc pe corabie

din afara ei, (de pe uscat), tot asa si sufletele crestinilor, nu primesc

din aoest veac, ci de sus, din cer hrana cereasca si imbracaminte spiri-

tuala. Traind cu ceea ce vine de acolo( de sus), si imbarcindu-se in co-
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rabia Duhului celui bun si datator de viata, ei tree peste puterile cele

protivniee si viclene ale incepatoriilor si Puterilor.

Si dupa cum toate corabiile, cu care oamenii pot sa strabata ma-
rea, sint faeute din lemn, tot asa si toate sufletele erestinilor intarite

cu diferitele daruri ale Duhului, tree peste toata rautatea.

7. Pentru a duce cu bine drumul la capat, o eorabie are nevoie de

capitan si de un vint favorabil si placut. Toate acestea sint Domnul
(Hristos) pentru sufletul credincios in care El se afla. El il trece peste

furtuni de temut, peste valurile salbatice ale rauta^ii si peste furtunile

violente ale pacatului. (El il conduce) cu putere, cu experien^a si com-

petent, dupa cum El insusi stie si calmeaza tulburarea lui. Fara de

Hristos, condueatorul eel ceresc, este oricui imposibil sa traverseze ma-
rca cea rea a puterilor intunericului si furtuna ispitelor amare. Pentru

ca zice (Psalmistul) : «Ei se urcau pina la ceruri si se coborau pina in

adincuri» (Ps. 106, 26). Dar El, Cel Care a mers pe valurile deslantui-

te, stie sa conduca (pe oameni) prin ispite si lupte. Pentru ca s-a scris :

«El Insusi fiind ispitit, poate si celor ce se ispitesc sa le ajute» (Evr.

2, 18).

8. Se cuvine, deci, ca sufletele noastre sa se schimbe si sa treaca

de la starea actuala la alta, la o stare divina, si din vechi, amare si

necredincioase sa devina noi, bune si credinciaase. Facindu-se asa, vor

fi restabilite in imparatia cerurilor. Fericitul Pavel, referindu-se la con-

vertirea si la «prinderea» lui de catre Domnul, scrie acestea : «Eu ur-

maresc (indreptarea), ca doar o voi prinde», *intrucit si eu am fost prins

de Hristos* (Filip. 3, 12). Dar, cum a fost prins de Dumnezeu ? Dupa
cum un tiran, rapind robi, in cele din urma el insusi este prins de

adevaratul imparat, tot asa si Pavel, aflindu-se sub influenta duhului

tirajiic al pacatului, prigonea si despuia Biserica. Dar, pe cind facea

aceasta din zel fata de Dumnezeu, insa fara sa cunoasca (tainele lui

Dumnezeu) (Rom. 10, 2), crezind ca lupta pentru adevar, Domnul nu
1-a trecut cu vederea ci, din contra, «l-a prins». Imparatul eel adevarat

si ceresc, 1-a invaluit cu o lumina stralucitoare si de negrait, 1-a in-

vrednicit sa auda glasul Sau, 1-a palmuit ca pe un rob si 1-a eliberat.

lata bunatatea Domnului, iata cum poate sa schimbe si sa resta-

bileasca sufletele impleticite in pacat si devenite salbatice ; iata cum,

intr-o clipa le muta catre bunatatea si pacea Sa.

9. Pentru ca la Dumnezeu toate sint cu putinp (Marcu 10, 27).

Acest lucru s-a aratat si in cazul tilharului, care, aratind credin^a, s-a

transformat intr-o clipa si a fost asezat in paradis (Luca 23, 43). (De

altfel), pentru aceasta a venit Domnul, ca sa schimbe si sa recreeze

sufletele noastre, pentru a le face, dupa cum s-a scris «partase la firea
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divin&v (II Petru 1, 4) ; pentru a da sufletului nostra un suflet ceresc,

adica pe Duhul Dumnezeirii, care ne conduce spre toata virtutea, pen-

tru ca sa putem trai via^a vesnica.

Se cuvine, deci, ca noi sa credem cu toata inima in promisiunile

Sale cele de negrait, pentru ca wednic de crezare este Cel ce le-a

facut.

Se cuvine sa iubim pe Domnul, sa ne silim a implini in tot chipul

poruncile Lui si sa-L rugam neineetat sa ne trimita intru totul pe Du-
hul promis, pentru ca sufletele noastre sa obtina via^a, inca pe cind

sintem in trup. Pentru ca daca sufletul nu primeste in aceasta lume,

datorita credinjei si rugaciunii staruitoare, sfintirea Duhului, nu se face

partas la natura divina si nu se amesteca cu harul eel care il face ca-

pabil sa implineasca toate poruncile fara repros, nu poate fi socotit

demn pentru impara^ia cerurilor. Acest lucru bun, pe care de-1 va cis-

tiga cineva aici (pe pamint), va fi in ziua aceea pentru el, via^a cea de

la Tatal, de la Fiul si de la Sfintul Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XLV-A

Nici un meste§ug §i nici o bogafte din lumea aceasta nu poate vin-

deca pe om, afara numai de aratarea lui Hristos. Omilia aceasta mai
arata marea inrudire dintre om si Dumnezeu.

1. Cel ce a ales via^a solitara trebuie sa considere toate lucrurile

din aceasta lume, ca neprivindu-1 si straine de el. Pentru ca acela care

urmeaza cu adevarat crucea lui Hristos, renunta la toate, ba chiar si la

via^a sa (Luca 14, 26) si are mintea sa atintita spre iubirea lui Hristos
;

(un astfel de om) prefers pe Domnul fata de paring, fra^i, so^ie, copii,

rude, prieteni si averi. Acest fapt 1-a spus Domnul cind a zis «Cel ce

nu lasa pe tatal sdu ?i pe mama sa, pe fratii si pe sofia sa, pe copii si

averile sale si nu-Mi urmeaza Mie, nu este vrednic de Mine» (Matei

10, 37 ; Luca 14, 26). (Si, pe buna dreptate), pentru ca in nimeni altul,

(afara de El), oamenii nu-si afla mintuirea si repaosul (Fapte 4, 12),

precum am zis mai inainte.

Intr-adevar, citi imparati au iesit din neamul lui Avraam si au
domnit peste tot pamintul, mindri de puterea lor imparateasca ? Niciunul

insa, dintre ei cu toata puterea sa n-a putut sa cunoasca rSutatea care a

intrat in suflet din cauza incalcarii poruncii de catre primul om, acea rau-

tate (care intr-atit) 1-a intunecat, iheilt sa nu mai cunoasca schimbarea

(survenita in el), (sa nu mai cunoasca) fapitul, ca mai inainte, mintea era

curata si vedea pe Stapinul sau intru slava, in timp ce acum ea este

imbracata cu rusine din cauza caderii (in pacat) ; ca ochii inimii sale
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au orbit, in asa fel ca nu mai vede acea slava pe care o vedea Adam,
parintele nostra, inainte de calcarea poruncii.

2. In lume au fost diferiti in^elepti. Unii dintre ei au aratat des-

toinicia in filozofie, s-au ocupat cu sofistica si au fost admirati (de

oameni) ; altii au aratat indeminare retorica, iar al^ii, ajungind grama-
tici (oameni invatati) si poeft, au scris istorii dupa (toate) regulile. Au
fost apoi, diferiti artisti, care au exercitat artele profane. Unii dintre

ei au sculptat in lemn pasari si pesti si chipuri de oameni si s-au

straduit sa arate in aceste (lucrari maiestria lor. Alt^ii au incer-

cat sa toarne in bronz statui cu chip de om sau de alte (vietati). Altii

au ridicat cladiri foarte mari si foarte frumoase. Al^ii au scormonit

pamintul pentru a scoate din el argintul si aurul eel trecator. Altii (au

scormonit pamintul pentru a aduce la suprafap) pietrele pretioase.

Al^ii au avut frumuse^ea trupeasca si s-au mindrit cu frumusetea chi-

pului lor, sau mai degraba au fost amagi^i de satan §i au cazut in pa-

cat. To^i acesti artisti, pe care i-am pomenit mai inainte, erau stapini^i

de sarpele care locuieste inlauntrul lor, dar necunoscind pacatul care

locuia in ei, s-au facut prizonieri si sclavi ai puterii celei viclene, si nu
au cistigat nici un folos din stiin^a si arta lor.

3. Lumea, cu toata diversitatea ei, se aseamana unui om bogat, care

are case mari si stralucitoare, aur si argint, averi multe si o mul^ime

de servitori, insa coplesit de boli §i de suferin^e. Toate rudele sale stau

in jurul sau, dar sint neputincioase sa-1 scape de boala, cu toata boga-

tia lui. Nici un efort al celor din aceasta viata, nici frat/ii, nici boga^ia,

nici curajul, nimic dintre cele ce am pomenit mai inainte, nu pot sa

scoata sufletul afundat in pacat, si care nu poate sa mai vada clar. Numai

aratarea lui Hristos poate sa curat^easca sufletul si trupul. De aceea,

lasind la o parte toata grija (acestei) vieti, sa ne dedicam Domnului si

sa strigam catre El ziua si noaptea. Pentru ca cu cit lumea aceasta va-

zuta si odihna din ea, par sa mingiie trupul, cu atit mai mult a#ta pa-

timile sufletului si sporesc mizeria lui.

4. Un barbat in^elept, vrind sa se ingrijeasca de sufletul sau, s-a

straduit sa incerce tot ce exista in lumea aceasta, pentru ca sa afle un

(oarecare) folos. S-a dus la imparat,i, la cei puternici si la demnitari, dar

n-a aflat nici un leac cu care sa-si vindece sufletul. Multa vreme a za-

bovit printre ei, dar nu s-a folosit cu nimic. S-a dus, apoi, la int,elept;ii

lumii si la retori, dar in acelasi chip i-a parasit si pe acestia, fara sa

aiba vreun folos. A trecut pe la pictori, pe la cei ce extrag aurul si ar-

gintul din pamint, pe la tot^i mestesugarii, dar n-a putut sa afle nici o

tamaduire pentru ranele sale. In cele din urma, parasindu-le pe toate

acestea, s-a indreptat catre Dumnezeu, Care vindeca suferintele si bo-
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lile sufletului. Si, pe cind se cerceta pe sine si gindea la acestea, a aflat

ca mintea lui era inca furata de acele lucruri pe care le parasise si pe

care le ura.

5. Daca, in (aceaeta) lume, o femeie bogata, avind multe averi si

o casa stralucitoare, este lipsita de protectie, atunci mul^i vin ca s-o

vatame si sa-i pustiiasca casa. Neputind sa suporte o astfel de ooara,

incepe a cauta un barbat puternic, educat si capabil in toate. Aflind

un astfel de barbat, cu pre^ul a multe osteneli, ea se bucura si vede in

el un zid puternic ; tot asa si sufletul, dupa calcarea poruncii, a fost

mult chinuit de puterea protivnica. Din cauza ca a incalcat porunca, a

ajuns in mare singurataite, vaduv si parasit de Mirele eel ceresc, si

jocul puterilor protivnice. Acestea 1-au scos din minti si au tocit in-

clinarea hr! spre cele ceresti, incit el nu mai vede cele ce i-au facut

si crede ca a§a a fost de la inceput. In cele din urma, insa, a devenit

constient de izolarea si singuratatea sa, a suspinat inaintea lui Dumne-
zeu si a aflat viata si mintuirea. De ce ? Pentru ca a venit la Cel inru-

dit cu el, pentru ca nu este nici o familiaritate mai folositoare decit

aceea a sufletului cu Dumnezeu si a lui Dumnezeu cu sufletul.

Intr-adevar, Dumnezeu a creat diferite specii de pasari : unele isi

fac cuibul pe pamint si tot pe pamint isi afla hrana si odihna
;
pentru

altele a dispus sa-si faca cuibul sub apa, si din apa sa se hraneasca. A
creat, de asemenea, doua lumi : lumea de sus, pentru duhurile sluji-

toare, carora a poruncit sa-si duca via^a acolo, si lumea de jos, pentru

oameni, (care traiesc) sub aceasta atmosfera. El a creat cerul si pamin-

tul, soarele si luna, apele, pomii fructiferi si fiintele vii de tot felul.

Dar, Dumnezeu, in nici una din aceste creaturi nu-§i afla odihna. Cre-

a^ia intreaga este in stapinirea Lui, insa in nici una din aceste (crea-

turi) nu si-a asezat tronul Sau si pe nici una n-a invrednicit-o de co-

muniunea cu El, ci numai in om a binevoit, cu acesta a intrat in co-

muniune si S^a odihnit in El. Vezi, acum, (in ce consta si unde duce)

inrudirea lui Dumnezeu cu omul si a omului cu Dumnezeu ? (lata) su-

fletul eel cuminte si intelept, trecind (cu vederea) toate creaturile, n-a

gasit odihna decit in Domnul, iar Domnul in nici una (dintre creaturi)

n-a binevoit, decit numai in om.

6. Daca iti indrep^i privirea spre soare, vezi discul lui pe cer, insa

lumina, razele si stralucirea lui le vezi intoarse si purtindu-se spre pa-

mint. Tot asa si Domnul, stind de-a dreapta Tatalui, mai presus de ori-

ce Putere si Stapinire (Efes. 1, 21), are ochiul Sau fixat spre inimile

oamenilor, care sint pe pamint, pentru a ridica acolo unde este El, pe

cei care asteapta ajutorul Sau, dupa cum El (insusi) a zis : «Acolo unde

voi fi Eu, va fi si slujitorul Meu» (loan 12, 26). Si Pavel, de asemenea :
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«lmpreund cu El ne-a sculat ?i impreuna ne-a asezat de-a dreapta (Ta-

talui), intra cele cere?ti» (Efes. 2, 6). Multe animate lipsite de raflune

sint mai intelepte decit noi, pentru ca fiecare dintre ele stau alaturi de

cele de-o fire cu ele : cele salbatice stau cu cele salbatice si oile stau linga

oi. Tu, insa, in loc sa te duci catre rudenia ta din eer, care este Dom-
nul, te lasi prada cugetelor celui rau, te faci ajutor al pacatului, te ri-

dici cu razboi impotriva ta si devii prada a dusmanului, care, prinzin-

du-te, te sfisie precum sfisie vulturul o pasare, precum sfisie lupul o

oaie sau dupa cum un copil, intinzindu-si, din nestiin^a mina catre sar-

pe, moare de muscatura lui. Toaite aoeste imagini i§i au corespondent

in domeniul spiritual.

7. Dupa cum o tinara, logodita cu un barbat, oricite daruri ar primi

(de la el) inainte de inso^ire — fie ele bijuterii, haine sau odoare pre-

tioase — nu-si gaseste multumirea pina ce vine vremea nun^ii si a in-

sotirii, tot asa si sufletul, logodindu-se Mirelui ceresc si primind de la

El arvuna Duhului, adica darul vindecarilor, al cunoa§terii si descope-

ririi (celor ascunse), nu-si gaseste multumirea pina ce nu obtine comu-
niunea deplina, adica iubirea, care, neschimbatoare fiind si netrecatoa-

re, face nepatimasi si statornici pe oei care o doresc. Asa cum un prune,

imbracat in vesminte pretioase si perle, cind ii este foame, nu se uita

la podoabele sale, ci le dispretuieste si nu gindeste decit la sinul de
unde-i vine laptele, aceeasi atitudine (de pre^uire) sa ai si tu fa^a de
darurile spirituale ale lui Dumnezeu. Lui (se cuvine) slava, in veci.

Amin.

OMILIA A XLVI-A

Despre deosebirea dintre Cuvintul lui Dumnezeu si cuvintul lumii,

dintre fiii lui Dumnezeu si fiii lumii.

1. Cuvintul lui Dumnezeu este Dumnezeu, iar cuvintul lumii este

lume. Este o mare deosebire si distant intre Cuvintul lui Dumnezeu
si cuvintul lumii, intre fiii lui Dumnezeu si fiii lumii. Pentru ca ori-

ce faptura seamana cu parin^ii sai. Deci, daca faptura Duhului vrea

sa asculte de cuvintul lumii, (se leaga) de lucrurile paminte§ti si de sla-

va acestui veac, moare si se pierde, neputind sa afle adevarata odihna

a vie^ii. Pentru ca odihna sa se afla intru cele din care s-a nascut. Cel

ce oste preocupat de grijile vie^ii si inlan^uit de legaturi pamintesti,

este, asa cum zice Domnul, sufocat si devine neroditor fata de Cuvin-

tul lui Dumnezeu. Tot asa si eel ce este dominat de pornirile trupesti,

adica omul de lume, daca vrea sa asculte Cuvintul lui Dumnezeu, se

sufoca si seamana cu un om fara ratiune (Matei 13, 22 s.u.). Intr-adevar,

cei obisnuiti cu amagirile rautatii, atunci cind aud (vorbindu-se) des-
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pre Dumnezeu, se simt incomodati ca de o convorbire plictisitoare si

mintea lor este prinsa de dezgust.

2. De altfel, spune si Pavel : *Omul firesc nu prime§te pe cele die

Duhului (lui Dumnezeu), c& pentru el sint o nebunie» (I Cor. 2, 14). Si

profetul zice : «Cuvintul lui Dumnezeu s-a jacut pentru ei ca o varsa-

tura» (Isaia 28, 18). Vezi deci, ca nu este posibil sa traiascS cineva alt-

fel decit numai conform cuvintului din care s-a nascut.

Dar, se poate vorbi despre aceasta si in alt fel. Daca omul trupesc

se hotaraste sa se schimbe, mai intii el moare si inceteaza sa mai dea

roadele viefti sale rele de mai inainte. Dupa cum un om, fiind cuprins

de boala si de febra, isi intinde trupul pe pat si nu poate savirsi nimic

din lucrurile de pe pamint, totusi, cu mintea nu are odihna, se gindes-

te la treburile sale, la doctor si trimite la el pe prietenii sai ; tot asa si

sufletul, dupa calcarea poruncii, se afla bolind de boala patimilor si in-

tr-o stare de lincezeala. Dar, de indata ce se apropie de Domnul si ara-

ta credin^a in El, ob^ine ajutorul Lui. Cind renunta la viata lui cea rea

de mai inainte, nu poate sa savirseasca cu adevarat lucrarile vie^ii, dar
poate sa se ingrijeasca mai mult de via^a sa, sa implore pe Domnul si

sa caute pe doctorul eel adevarat.

3. Nu este adevarat ceea ce afirma unii, sedusi de invataturi gre-

site, ca omul a murit odata pentru totdeauna si ca nu mai poate savirsi

nimic bun. Intr-adevar, chiar daca un prune nu poate sa faca nimic

singur, nici macar sa mearga pe picioarele sale, la mama sa, totusi el se

rostogole§te, striga si plinge, cautind-o. Iar mama, vazind ca o cauta

cu staruin^a si o striga, se bucura si i se face mlla de el. §i pentru ca

pruncul nu poate sa vina catre ea, atunci mama, coplesita de multa lui

cautare si de iubire fata de prune, il ia in bra^e, il mingiie si il hra-

ne§te cu multa dragoste. La fel face si Dumnezeu, iubitorul de oameni,
cu sufletul care vine catre El ?i II doreste mult. Chiar si mai mult, im-
pins de iubire si de bunatate, care este proprie firii Sale, se alipeste

de mintea acestuia, devine un «Duh» cu ea, asa cum spune Apostolul

(I Cor. 6, 17).

Intr-adevar, daca sufletul se alipeste de Domnul si daca Domnul,

miscat de mila si iubirea Sa, vine si se lipe?te de el, daca mintea ra-

minc neincetat in harul Domnului, atunci sufletul si Domnul ramin un
singur Duh, o amestecare si un cuget. Trupul sau ratace^te pe pamint,

dar cugetul sau vietuieste deja, cu totul, in Ierusalimul eel ceresc, este

ridicat pina la al treilea cer (I Cor. 12, 2), si strins alipit de Domnul,

li slujeste.

4. Si El, stind pe tronul majestatii Sale, intru cele inalte, in ceta-

tea cea cereasca, este in intregime alaturi de suflet, in trupul sau.
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Pentru ca El a asezat chipul Sau, sus, in Ierusalim, cetatea celor sfinti ?i

a pus Chipul Sau, (chipul) luminii inefabile a Dumnezeirii in trupul

sau. El insusi slujeste sufletul in cetatea trupului sau, in timp ce sufle-

tul ll slujeste in cetatea cea cereasca. El este mostenirea sufletului in

cer, iar sufletul este mostenirea Lui pe pamint. Domnul, deci, este mos-

tenirea sufletului si sufletul este mostenirea lui Dumnezeu.

Mintea si cugetul celor pacato^i, care traiesc in intuneric, poate

sa se departeze de trup si sa calatoreasca departe ; intr-o clipfi sa ajun-

ga in tilmpuri indepartate §i, in timp ce trupul ramine la locul sau,

poate sa se afle in alta tara, alaturi de iubitul sau iubita lui, si sa se

vada traind linga ei. Deci, daca sufletul celui pacatos este atit de usor

si inaripat, incit mintea Lui nu este impiedicata de departarea dintre

locuri, cu cit mai mult sufletul de pe care a fost luat valul intuneri-

cului de puterea Duhului Sfint, ai carui ochi au fost luminal de lumi-

na cea de sus, care este in intregime eliberat de patimile cele necinsti-

toai-e, si a devenit curat prin efectul harului, poate sa slujeasca intru

totul Domnului, in cer, si poate sa-I slujeasca intru totul in trup. Cu-

getul sau intim atit se la^este, incit este pretutindeni si (este capabil)

sa slujeasca lui Hristos, acolo unde vrea §i cind vrea.

5. Apostolul spune : *Ca sa puteti intelege, impreuna cu toti sfin-

tii, care este largimea, lungimea, inaltimea si adincimea si sa cunoas-

teti iubirea lui Hristos, cea mai presus de constiinta, ca sa va umpleti

de toata plinatatea lui Dumnezeu» (Efes. 3, 18—19). Priveste tainele

cele de negrait ale sufletului, de pe care Domnul a ridicat valul intu-

nericului, pe care il descopera si caruia i se descopera ! Cum lateste

si intinde gindurile min^ii lui, pina la lungimea, la^imea, adincurile si

inaltimea a toata creatia, vazuta si nevazuta. Pentru ca sufletul este

un lucru cu adevarat minunat si divin ! Cind 1-a facut Dumnezeu, n-a

introdus in natura lui nici o rautate, ci dupa chipul virtutilor Duhului
1-a facut (Gen. 1, 26—27). A pus in el legile virtutilor : discernamintul,

cunostin^a, prudenta, credin^a, iubirea si pe celelalte virtuti, dupa chi-

pul Duhului.

6. Inca si acum Domnul i se descopere si este aflat (de el) prin

cunoastere, prudenta, iubire si credin^a. (Pentru ca Domnul) a pus in

el ratiune si cugete, voinp, 1-a daruit cu multa sensibilitate si 1-a fa-

cut foarte mobil, inaripat si neobosit. I-a dat puterea de a veni si a se

duce intr-o clips si de a-L servi cu gindurile sale, acolo unde vrea Du-

hul. Intr-un cuvint, in asa chip 1-a facut, incit sa fie mireasa si par-

tasa Lui, ca sa se amestece cu el si sa devina un singur Duh cu El,

dupa cum s-a zis : «Iar eel ce se alipeste de Domnul este un Duh cu

£l» (I Cor. 6, 17). Lui (se cuvine) slava, in vecii vecilor. Amin.
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OMILIA A XLVII-A

Interpretarea alegorica a celor intimplate pe vremea Legii (vechi).

1. Slava care a stralucit pe fata lui Moise era o prefigurare a sla-

vei celei adevarate. Atunci, iudeii nu puteau privi la fata lui Moise

(Exod 34, 35), acum insa, crestinii primesc in sufletele lor aceasta sla-

va luminoasa, iar intunericul, neputind suporta stralucirea luminii, fuge

orbit. (Atunci), aceia erau aratati ca popor al lui Dumnezeu printr-o

taiere imprejur (exterioara) (Fac. 17, 10), acum insa, poporul lui Dum-
nezeu are semnul talerii imprejur in inima (Rom. 2, 29) ; o sabie ce-

reasca taie ceea ce este de prisos in suflet, adica uriciunea pacatului.

La aceia era un botez care sfin^ea trupul ; la noi este un botez al Du-

hului §i al focului. Acest (botez) 1-a vestit loan, (cind a zis) : «El vd va

boteza cu Duh Sfint si cu foc» (Matei 3, 11).

2. Atunci era un cort interior si altul exterior. «tn (cortul) eel

dintii intrau totdeauna preotii, savirsind slujbele dumnezeiesti, in eel

de al doilea, insa, numai arhiereul, o data pe an si nu fdrd de singe

»

(Evr. 9, 6—7 ; Lev. 16, 2—29). Prin aceasta Duhul Sfint arata ca dru-

mul spre (sfinta) sfintelor nu era inca deschis (Evr. 9, 8). Acum, insa,

cei vrednici intra in cortul eel nefacut de mina (Rom. 9, 11), in care

Hristos a intrat inaintea noastra ca un Inaintemergator. In lege s-a

scris ca preotul sa ia doi porumbei, sa jertfeasca unul, iar pe eel viu

sa-1 stropeasca cu singele celui jertfit §i (sa fie lasat) sa zboare liber

(Lev. 1, 14 s.u.). Faptul acesta era o preinchipuire si o umbra a ade-

varului. Pentru ca Hristos a fost jertfit si stropit;i fiind noi cu singele

Sau, ne-a dat aripile Duhului Sfint, pentru ca sa putem zbura fara in-

cetare spre (locurile superioare) ale Dumnezeirii.

3. Acelora li s-a dat Legea scrisa pe table de piatra ; noua ni s-au

dat Legile cele duhovnicesti, scrise pe (tablele) de carne ale inimii (II Cor.

3, 3). Pentru ca zice (Domnul) : «Voi pane Legea Mea inlduntrul lor si

pe inimile lor o voi scrie» (Ier. 31, 33). Toate acele lucruri (vechi)

au fost trecatoare si destinate abrogarii, dar acum toate (poruncile lui

Dumnezeu) se implinesc cu adevarat inlauntrul omului ; inlauntru este

(scris) Testamentul, (inlauntru se dau Iuptele). Iar *toate cite s-au scris

acelora, s-au scris ca preinchipuiri ale viitorului, si s-au scris spre po-

vdtuirea noastrd» (I Cor. 10, 11). Dumnezeu i-a spus mai inainte lui

Avraam cele ce i se vor intimpla, (zicind) : «Urmasii tdi vor pribegi in

pdmint strain, unde vor fi robiti si apdsati petru sute de ani» (Gen. 15,

13). Aceasta (profe^ie) trasa imaginea unei umbre. Intr-adevar, poporul

(evreu) a fost robit de egipteni si dus in $ara straina, unde a trudit la

lucrarea lutului, facind oaraimizi (Exod. 2, 23). Faraon a pus peste ei
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supraveghetori, pentru ca sa-i constringa la munca formats. Dar cind

fiii lui Israel au suspinat catre Dumnezeu, de la munca lor (Exod 2,

23), atunci numaidecit i-a cercetat prin Moise. Si dupa ce i-a lovit pe

egipteni cu numeroase plagi, i-a scos (pe evrei) din Egipt in luna flori-

lor, cind dulcea primavara incepe sa se arate si cind iarna cea trista

dispare.

4. Si a zis Dumnezeu lui Moise : Sa ia fiecare cite un miel fara

meteahna, sa-1 junghie si sa unga usorii si pragurile usilor, pentru ca

sa nu-i atinga pe ei, eel ce a nimicit pe primii-nascuft ai egiptenilor

(Exod 12, 3—4). Ingerul trimis vedea de departe semnul singelui si se

retragea, dar intra in casele ce n-aveau acest semn si ucidea pe intiii

lor nascu^i. (Exod 12, 29). De asemenea, (Dumnezeu) a poruncit sa dis-

para aluatul din orice casa si mincind mielul jertfit cu azime si ierburi

amare (Exod 12, 8—15), sa aiba mijlocul incins, sandale in picioare si

baston in miini (Exod 12, 11). Le-a mai poruncit sa manince seara, in

graba, Pantile Domnului, si de a nu rupe niciunul din oasele mielului

(Exod 12, 6, 11, 46).

5. I-a scos cu aur §i argint, pentru ca poruncise ca fiecare (dintre

evrei) sa imprumute de la vecinul sau egiptean obiecte de aur si de

argint (Exod 12, 35). Deci, au iesit din Egipt, pe cind egiptenii isi in-

mormintau pe intiii lor nascuti. Unii se bucurau ca sint eliberati de

trista robie, pe cind al^ii erau tri^ti si indurera^i de pierderea copiilor.

lata de ce a zis Moise : Este noaptea in care, asa cum a promis Dumne-
zeu, ne-a eliberat pe noi. Toate acestea sint taina sufletului, care (pre-

inchipuiau cele rinduite pentru sufletul) eel rascumparat prin venirea

lui Hristos. Israel inseamna : mintea care vede pe Dumnezeu. (Prin ve-

nirea lui Hristos, mintea) se elibereaza din robia intunericului si a du-

hurilor egiptene.

6. Pentru ca, pe cind s-a aratat neascultator, omul a murit de o

moarte cumplita si peste el a venit blestemul. (Spunea Dumnezeu lui

Adam) : «Spini si palmida iti va rodi pamintul» (Gen. 3, 14) si : «Cind

vei lucra pamintul, acela nu-ti va mai da roadele sale» (Gen. 4, 12). (Si,

intr-adevar), spinii si palamida au odraslit si s-au inmultit in pamintul

inimii lui, dusmanii 1-au dezbracat, prin in§elaciune, de slava sa si 1-au

imbracat in rusine. I-au luat lumina si 1-au imbracat cu intunericul
;

i-au scos sufletul, i-au ravasit si impra§tiat gindurile, au coborit mintea

lui din inaltime si s-a facut Israel (eel spiritual, sufletul), rob al lui

Faraon eel adevarat. Si au pus peste el ca supraveghetori pe duhurile

cele viclene, care il for^au sa faca, fie ca el voia ori nu, faptele cele

rele, faptele lutului §i ale caramizii. Indepartand de la el cugetul eel ee-

resc, 1-au impins spre lucruri materiale, pamintesti, mocirloase si rele,
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catre ginduri, reflexiuni si cugete zadarniee. Cazind, deci, din inatyimea

lui, omul a aflat o impara$ie care il ura, si stapini amarnici care-1 con-

stringeau sa construiasca cetati ale pacatelor si vieiilor.

7. Daca sufletul suspina si striga catre Dumnezeu, El ii trimite pe

Moise eel spiritual care-1 elibereaza din robia (duhurilor) egiptene. Insa,

mai intii se cuvine ca (sufletul) sa geama si sa strige
;
(dupa aceea) in-

cepe izbavirea. Si el este izbavit in vremea florilor celor noi, in vremea

plingerii (celei duhovnicesti), cind solul sufletului poate sa odrasleasca

frumoasele si infloritoarele ramuri ale drepta^ii, cind dispar furtunile

cele napraznice ale sumbrei nestiin^e si marea invirtosare (a sufletu-

lui), adusa de faptele cele rusinoase si de pacate. Atunci Domnul po-

runceste sa se indeparteze din orice casa aluatul eel vechi, (adica) sa

indeparteze pe cit posibil, gindurile cele viclene si murdare si faptele

(cele rele) ale omului celui vechi si strioat.

8. Mielul trebuia junghiat si sacrificat, iar cu singele lui se un-

geau (usorii) usilor (Exod 12, 6—7). Hristos, de asemenea, Mielul eel

adevarat, bun si imaculat, a fost junghiait si cu singele Lui au fost unsi

usorii inimii, pentru ca singele lui Hristos, eel varsat pe cruce, sa fie

sufletului spre via^a si mintuire ; si intr-adevar, singele Mielului eel

neprihanit este pentru demonii egipteni intristare si moarte, dar pen-

tru suflet este bucurie si veselie.

Mai departe Domnul porunceste ca dupa ce (iudeii) ung usorii

(portii casei), spre seara sa manince mielul si azimile, cu ierburi amare,

avind mijlocul incins, incaltaminte in picioare si un toiag in mina

(Exod 12, 8—11). (Tot asa si) sufletul, daca nu este mai dinainte pre-

gatit cu fapte bune, pe cit ii este cu putinta, nu-i este permis sa ma-
nince din miel. Si daca, (atunci), mielul era placut, iar azimele gustoa-

se, ierburile erau amare si tari, (tot asa acum) sufletul gusta din miel

si din azimele cele placute cu mult necaz si amaraciune, pacatul care

se afla in el aducindu-i necazul acesta.

9. Spre seara, zicea (Domnul), «sa fie mincat mielulf (Exod 12, 6).

Seara este un timp intermediar intre lumina si intuneric ; sufletul, de

asemenea, fiind aproape de izbavirea sa, este intr-o situate intermedi-

ara intre lumina si intuneric, totusi, puterea divina il asista si impie-

dica intunericul sa partunda in el si sa-1 devoreze.

Si dupa cum (atunci) Moise a zis : «Aceasta este noaptea promi-

siunii lui Dumnezeu», la fel si Hrisitos, (la vremea Sa), dindu-I-se cartea

in sinagoaga, — precum s-a scris (in Evanghelie) — a vestit anul placut

Domnului si ziua izbSvirii (Luca 4, 19). Intr-o parte (se vorbeste despre)

noaptea razbunarii, in alta parte despre ziua izbavirii. Si pe buna drep-

tate, pentru ca toate cele (precedente) erau imagine si umbra a adeva-
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rului §i prefiguraU in chip tainic adevarata mintuire a sufletului, care

(sufiet) era inlantuit de pacat, tinut in chip tainfc inchis intr-o groapa

adinca, blocat de por^i de arama si in imposibilitatea de a fi izbavit fara

mintuirea lui Hristos.

10. (Hristos) scoate sufletul din Egipt si din robia (puterilor celor

viclene) dupa ce intiii nascuti ai acestora sint ucisi la iesire. Acum o

parte a puterii adevaratului Faraon se naruie, iar egiptenii sint cu-

prinsi de durere. Ei gem si suspina din cauza mintuirii prizonieru-

lui lor.

Dumnezeu poruncea (atunci iudeilor) sa imprumute de la egipteni

obiecte de aur si argint si luindu-le sa piece (Exod 12, 36). (Aceasta sim-

bolizeaza faptul) ca sufletul, parasind intunericul, duee cu sine obiecte

de aur si argint, adica gindurile cele bune, de 7 ori purificate prin foe

(Ps. 11, 7), cu care slujeste pe Dumnezeu si in care se odihne?te Dum-
nezeu. Pentru ca demonii, vecinii sai, razletisera si luasera in stapinire

gindurile lui. Fericit este sufletul care a fost eliberat de intuneric

!

Vai, insa, de sufletul care nu suspina si nu striga dupa Cel ce poate sa-1

izbaveasca de acei supraveghetori groaznici si cruzi.

11. Dupa ce au savirsit Pantile, fiii lui Israel au plecat. Sufletul (de

asemenea), dupa ce prirrie$te via^a Duhului Sfint, dupa ce gusta din

Miel, este uns cu singele Sau si maninca piinea cea adevarata, pe Cu-
vintul eel viu.

Inaintea acelora mergea, pazindu-i, un stilp de foe si un nor (Exod

13, 21) ; pe acestia, Duhul Sfint ii apara si sus^ine, racorind si conducind,

in chip sensibil, sufletul. Cind Faraon si egiptenii au observat ca po-

porul fugise si ca erau lipsi^i de slujba lor — dupa uciderea intiilor

nascuti — au pornit sa-i urmareasca. (Faraon) a poruncit sa se pre-

gateasca in graba earele lui de lupta si a pornit dupa ei, impreuna cu

tot poporul, ca sa-i nimieeasca (Exod 14, 5—6). Si pe cind era gata sa-i

prinda, un nor s-a asezat intre ei, incit pe unii ii acoperea cu intuneric

si-i impledioa, iar pe altii ii lumina si-i pSzea. (Nu vreau, insa), ca

depanind toata istoria sa lungesc cuvintul. Tu, insa, vezi in toate acestea

cite o imagine a celor spirituale.

12. Atunci cind' sufletul evita (ciigetele cele rele), egiptene, si

alearga (catre Dumnezeu), puiterea divina vine in ajutorul lui $i-.il'*con-

duce spre adevar. Cind faraonul eel spiritual,: fmparatul intunericului

pacatului, observa cS sufletul ii scapa si fuge din Jmparatia sa si ia cu

el cugetele care fuseserS in stapinirea sa — pe :care acesta (le cohsi-

dera) bunurile sale — isi inchipuie si sperS, nesfibuitul, ca iarasi va

veni la el. Dar daca afla ca sufletul, cu orice pret fuge de stapinirea

lui, §i* ca o parte din putere i-a fost luata prin uciderea intiilor nSscu^i

18 — sfintul Macarie
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si prin zborul gindurilor, il urmareste cu mai multa indrazneala, pentru

ca se teme ca nu cumva sufletul, scapindu-i cu desavirsire, nu se va

mai afla nimeni care sa faca voia §i lucrarea sa. Il eopleseste, deci, cu

necazuri, cu ispite si cu razboi nevazute. Aici (sufletul) este icarcat,

dar tot aici se arata si iubirea fata de Cel ce 1-a scos din Egipt. Incer-

carea lui este, intr-adevar, in multe feluri.

13. (Sufletul) vede puterea vrajmasului, care se dezlan^uie asupra

sa si care vrea sa-1 ucida, dar nu poate. Pentru ca Domnul se afla intre

el si duhurile egiptene. Se vede inconjurat de o mare de amaraciuni,

de necazuri si de deznadejde, dar nu poate nici sa dea inapoi, pentru

ca vede pe dusmani gata (sa-1 atace), nici sa mearga inainte, pentru ca

(moartea il pindeste) ; necazurile diferite si cumplite, care il impresoara,

il fac sa se gindeasca la moarte. Deci, pentru aceasta sufletul cade in

deznadejde, pentru ca poarta in el osinda mor$ii (II Cor. 1, 9) si pentru

ca il inconjoara o multime de rele. Dar cind vede Dumnezeu ca su-

fletul este cuprins de groaza mortii si ca duBmanul este gata sa-1

inghita, atunci ii da un mic ajutor, indurindu-se de el ; il incearca,

totusi, ca sa vada daca credinta sa este puternica si daca are iubire fata

de El. Pentru ca Dumnezeu a rinduit ca drumul care duce la via^a

(Matei 7, 14) sa fie (presarat) cu necazuri, strimtorari, incercari si ispite

amare, pentru ca, de aici, sufletul sa ajunga (la slava fiilor) lui Dum-
nezeu. Deci, cind sufletul suporta un necaz care-1 copleseste si are

moartea inaintea ochilor, atunci, «cu mina tare si cu brat inalt» (Exod

14, 34), prin iluminarea Duhului Sfint, (Dumnezeu) zdrobeste puterea

intunericului, iar sufletul trece prin locurile cele infrico?atoare, stra-

batind marea intunericului si a focului mistuitor.

14. Acestea sint tainele sufletului, ce se implinesc cu adevarat in

omul care se osteneste sa ajunga la Viata promisa si care, eliberat de

moarte, primeste de la Dumnezeu arvuna si se face partas al Duhului

Sfint. Apoi, sufletul, izbavit de du§mani, traversind marea cea amara

cu puterea lui Dumnezeu si vazind ca pier inaintea ochilor sai du§-

manii, carora mai inainte le era sclav (Exod 14, 30—31), se bucura cu

o bucurie de negrait. Slavit §i mlngiiat de Dumnezeu, el se odihneste

in Domnul.

Atunci, Duhul, pe care Lna prlmit, cinta lui Dumnezeu o cintare

noua, din toba, adica din trap si din chl'tara, adica din corzile spirituale

ale sufletului si din gindurile cele mai elevate cu arcusul harului divin

si inalta lauda lui Hristos, datatorului de viata. Ca, dupa cum suflul

care strabate un floiier produce un sunet, (tot asa si) Duhul Sfint cinta

prin sfin^i si prin oamenii cei duhovnicesti §i se roaga lui Dumnezeu

in cura^ia inimii. Slava celui ce a izbavit sufletul din robia lui Faraort
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si a facut din el tronul sau, loeuin^a sa, templul sau si mireasa sa cu-

rata, si care 1-a introdus in Imparatia vie#i vesnice, pe eind era inca

in acest veac. ..-.,.

15. In vremea Legii (vechi) erau aduse ca jertfa animalele cele

necuvintatoare, dar daca nu erau junghiate nu erau primite ca ofrande
;

(tot asa) si acum, daca nu este junghiat pacatul, ofranda nu este ade-

varata si primita de Dumnezeu.

Poporul a venit la Mara, unde era un izvor din care izvora apa

amara, ce nu putea fi bauta (Exod 15, 23—25). Atunci Dumnezeu a

poruncit lui Moise care obosise, sa arunce un lemn in apa amara. Cind

lemnul a fost aruncat in apa, apa a devenit dulce, si-a pierdut amara-

siunea si s-a facut buna de baut pentru poporul lui Dumnezeu. Tot

asa si sufletul, care a baut din veninul sarpelui, a devenit amar, s-a

asemanat firii lui amare si a devenit pacatos. De aceea, Dumnezeu
arunca lemnul vietii in izvorul amar al inimii §i aceasta se indulceste,

isi pierde amaraciunea si se uneste cu Duhul lui Hristos. In felul acesta

(firea umana) se face buna, se pune in slujba Domnului si devine un
duh purtator de trup. Slava celui ce schimba amaraciunea noastra in

dulceata si bunatatea Duhului. Vai, insa, de eel in care nu s-a aruncat

lemnul vietii, pentru ca nu poate . ajunge la nici o schimbare in bine.

16. Toiagul lui Moise avea doua aspecte (Exod 7, 9) Dusmanilor
se prezenta ca un sarpe, care musca si ucide, pe cind israelitilor, ca

un toiag (asemenea acelora) pe care se
:

sprijineau. Tot asa si lemnul
eel adevarat al crucii, care este Hristos, este moarte pentru dusmani,
pentru duhurile rautatii, dar pentru sufletele noastre este un baston,

un sprijin puiternic si viata, in care ele isi afla odihna,

Intr-un cuvint, preinchipuiri si umbre au fost (cele de demult), ale

lucrurilor celor adevarate (ale Noului Legamint). Astfel, cultul eel vechi

era umbra si inchipuire a cultului actual. Circumciziunea, cortul, chi-

votul, ulciorul, mana, preotia, tamiierea, spalarile si, intr-un cuvint,

toate -cite s-au facut in Israel, in Legea lui Moise si in timpul profe-

tilor, pentru acest suflet s-au facut, care a fost facut dupa chipul lui

Dumnezeu, dar a cazut sub jugul robiei si in stapinirea intunericului

celui amar.

17. Pentru ca, cu acesta Dumnezeu a voit sa intre in comuniune,

pe acesta 1-a ales Sie§i ca mireasa a impafatului, pe acesta 1-a cura^it

de Intinaciunile sale, 1-a spalat de negreala si rusinea lui, facindu-1 s$

straluceasca, 1-a readus din moarte la viata, 1-a vindecat de ranele sale

si indepartind dusmania, lr-a daruit cu pace (Iezechiel 16, 4—14;

Efes; 2, 14—16). Desi creatura, el a fost- unit ca mireasa cu Fiul Re-

gelui, iar Dumnezeu, prin propria-I putere, 1-a luat cu EI, transfor-
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mindu-1 putin cite putin, pina ce 1-a facut sa creasca (pina) la masura
sa. Pentru ca, El il intinde si il dilata la nesfirsit, il face sa creasca

fara masura, pina ce devine o mireasa fara pata si demna de El. Mai
intii il naste in el, apoi il face sa creasca, pina ce ajunge la masura
desavirsita a dragostei Lui. El fiind un Mire perfect, il ia ca pe o mi-
reasa desavirsita in comuniunea cea sfinta, tainica si nepatata a nuntii

si asa imparate§te cu El in veci, la nesfirsit. Amin.

OMILIA A XLVIII-A

Despre credinta in Dumnezeu cea adevarata.

1. Domnul, voind sa-si conduca ucenicii spre o credinta perfects,

a zis in Evanghelie : «Cel ce este credincios in foarte putin si in mult
este credincios ; si eel ce este nedrept in foarte putin si in mult este

nedrept» (Luca 16, 10). Dar in ce consta (acel) putin si in ce consta

(acel) mult ? (Acel) pu^in se refera la promisiunile referitoare la acest

veac, la (bunurile) pe care Domnul a promis sa le dea celor ce cred in

El, ca de exemplu : hrana, imbracamintea, sanatatea, odihna trupului

si celelalte. El a poruncit sa nu ne ingrijim deloc de toate acestea, ci sa

speram cu incredere ca El, Domnul, va purta grija de cei care alearga

catre El. (Acel) mult se refera la duhurile vesnice si nestricacioase, pe
care El a fagaduit sa le dea celor ce cred in El, celor care se ingrijesc

neincetat de ele si le cer Lui. Intr-adevar, El a poruncit : «Cautati mai
intii imparatia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate acestea se vox
adauga voua» (Matei 6, 33). Astfel, fiecare este incercat — dapa crede
(sau nu in cuvintul lui) Dumnezeu — prin aceste lucruri purine si tre-

catoare
; El a promis ca le va da (si pe acestea), insa, se cade ca noi

sa nu purtam grija de ele, ci sa ne gindim doar la lucrurile cele

vesnice.

2. Este vadit lucru ca cineva are credinta in lucrurile cele nestri-

cacioase si cauta cu adevarat bunurile vesnice, cind are o credinta
sanatoasa despre lucrurile cele vazute. Se cuvine, deci, ca fiecare dintre
cei ce asculta de Cuvintul adevarului, sa se examineze pe sine si sa

judece — sau sa se lase cercetat si judecat de oamenii duhovnicesti —
(ca sa stie) in ce fel crede ,si in ce fel impline§te Cuvintul lui Dumnezeu

;

(sa vada) daca (crede) conform Cuvintului Sau, sau daca nu cumva are
o paruta credinta si indreptare, daca nu cumva. doar.socoate ca. crede.

Fiecare sa se cerceteze daca este credincios in cele purine, adica fata,

de cele trecatoare. Cum (sa se examineze) ? Asculta ! Nu spui tu, ca

crezi, ca te vei invrednici (sa mostene§ti) imparatia cerurftor, ca te vei

naste de sus §i vei deveni fiu al lui Dumnezeu, ca vei fi impreuna un
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ostenitor al lui Hristos, ca vei imparati cu El in veci, ca te vei desfata

(in vederea) luminii celei de negrait, in veci nenumarati §i nesfirsiti,

ca si Dumnezeu ? De buna seama, vei zice : da ; doar pentru aceasta

am parasit lumea si m-am afierosit Domnului.

3. Examineaza-te, (zic sj vezi), de nu cumva te incatuseaza inca

grijile pamintesti, ca de exemplu marea preocupare pentru hrana si

imbracamintea trupului si celelalte indeletniciri ;
— ca si oind tu ar

trebui sa te ingrijesti de ele si sa ft le procuri singur — atunci cind El

ti-a poruncit sa nu te preocupe grija de acestea. Pentru ca, daca tu

crezi ca vei primi bunurile cele- netrecatoare, care ramin in veac, cu

cit mai mult trebuie sa crezi ca Domnul iti va darui bunurile cele pa-

mintesti si trecatoare, pe care le da si oamenilor nelegiuiti, animalelor

salbatice si pasarilor ? De altfel a si poruncit sa nu ne preocupam de

acestea, zicind : «Nu va ingrijiti ce veti minea, sau ce veti bea, sail cu

ce va veti imbraca, pentru <ca pe toate acestea le cauta neamurile»

(Matei 6, 31—32). Daca tu inca te ingrijesti de aeeste lucruri, §i nu te

increzi in intregime in Cuvintul Sau, (sa stii ca) inca nu crezi ca vei

dobindi bunurile cele veisnice, care sint imparatia cerurilor, (sa s,tii)

ca ti se pare sa crezi (in Cuvintul lui Dumnezeu), atunci cind nu crezi

ca vei primi (lucrurile) mici si trecatoare.

El a mai zis : «Oare nu este sufletul mai valoros decit hrana si

trupul decit haina.?» (Matei 6, 25). (Te intreb) : Crezi tu, oare, ca su-

fletul tau a fost vindecat de Hristos de ranile cele vesnice sj de nevin-

decat, de ranile patimilor necinstei ? De altfel, pentru aceasta a si

venit Domnul, singurul doctor adevarat, pentru ca sa vindece sufletele

celor credincio§i de patimile cele incurabile si sa le curateasca de raur-

daria leprei rautatii.

4. Imi vei raspunde : «De buna seama ca cred. Aceasta ma tine

si intru aceasta imi pun nadejdea». Cunoaste-te, deci, §i examineaza-te :

nu cumva suferintele tale trupesti te due la doctorii cei pamintesti,

ca si cind Hristos — in Care ai crezut — n-ar putea sa te vindece ?

Vezi cum te amage§ti singur, socotind ca crezi, dar nu crezi precum
trebuie, cu adevarat. Pentru ca, de ai crede ca ranele cele vesnice si

nevindecabile ale sufletului nemuritor si bolile sale cauzate de viciu

sint vindecate de Hristos, tu ai crede ca El poate sa vindece si relele

si bolile trecatoare ale trupului, si numai catre El ai alerga, trecind cu
vederea leacurile si ingrijirea doctorilor. Dat fiindca acela care a facut

sufletul a facut si trupul, Cel ce vindeca (sufletul) eel nemuritor, acela

poate sa vindece si trupul, bolile si suferintele cele vremelnice.

5. De buna seama ca imi vei spune acestea : «Dumnezeu ne-a dat,

pentru a ne ingriji trupul, ierburile pamintului si doctoriile ; a prevazut
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ingrijirile dootorilor de bolile trupului, si a dispus ca acest (trup), care

este facut din pamint, sa poata fi vindecat cu diferite produse ale pa-

mintului». Si eu sint de acord ca asa stau lucrurile. Insa, ia aminte si

cunoaste in ce fel si cui au fost date aceste (mijloace) si pentru cine

le-a rinduit Dumnezeu in marea si nesfirsita lui dragoste de oameni.

(Au fost date) atunci cind omul a calcat porunca pe care o primise, cind

a devenit obiect al miniei, cind a fost aruncat, din desfatarea paradisului

in aceasta lume, ca intr-o captivitate si necinste, sau ca intr-o munca
silnica, cind a cazut sub stapinirea intunericului si a ratacit din cauza

patimilor, atunci cind a fost supus patimilor si bolilor carnii el, eel

care mai inainte era nepatimitor si scutit de boli. Or, este clar ca toti

cei nascu^i din el sint supusi acelorasi patimi.

6. Deci, Dumnezeu a rinduit (toate) acestea «pentru cei slabi si ne-

credinciosi, pentru ca, Bun fiind, n-a voit sa nimiceasca in intregime

neamul eel pacatos al oamenilor. El a dat oamenilor din aceasta lume si

celor din afara leacuri pentru ingrijirea, vindecarea si reconfortarea

trupului §i a permis celor ce nu pot sa se increada intru totul in Dum-
nezeu, sa se foloseasca de ele. Tu, insa, eel ce duci viata solitara, eel

care te-ai apropiat de Hristos, care vrei sa fii fiu al lui Dumnezeu §i

sa te nasti de sus, de la Duhul, eel care ai primit promisiuni mai mari

si mai inalte decit omul eel dintii — ce nu era supus patimilor — acea

bunavointa (manifestata) in venirea Domnului, tu care devenisesi un
strain in aceasta lume, tu trebuie sa dobindesti o credinta, un mod de

a gindi si de a trai, noi si straine de toti oamenii lumii acesteia.

Slava Tatalui si Fiului si Sfintului Duh, in veci. Amin.

OMILIA A XLIX-A

Nu este de ajuns sa renunte cineva la placerile acestei lumi, ci

trebuie sa dobindeasca fericirea din lumea cealalta.

1. Daca cineva, renun^ind la ai sai, la lumea aceasta, la placerile

acestei lumi, la averi, la tata si la mama pentru Domnul ; daca se

rastigneste, devine strain si sarac, dar nu afla in sine, in locul repaosului

din aceasta lume, repaosul divin ; daca in locul desfatarii celei treca-

toare nu simte in sufletul sau desfatarile Duhului Sfint si daca, in locul

vesmintelor celor stricacioase, nu imbraca in omul sau eel launtric

vesmintele luminii divinitatii ; daca in locul comuniunii trupesti au

cunoaste in suflet, in mod sigur, o comuniune cu (elementul) ceresc ;

daca, in locul bucuriei aparente din aceasta lume nu are in el bucuria

Duhului si mingiierea harului divin, nu simte indestulare, privind slava

Domnului, dupa cum is-a scris (Ps. 16, 15); daca, intr-un cuvint, in



CELE CINCIZECI DE OMILII DUHOVNICESTI 279

locul acestei bucurii temporale, nu objine inca de acum in sufletul sau,

bucuria cea dorita si netreeatoare ; atunci acesta s-a facut ca o sare

stricata (Matei 5, 13), mai nenorocit decit to^i oamenii ; a fost lipsit de

(bunurile) cele de aici, iar de cele divine nu s-a infruptat ; n-a cunoscut

tainele divine in omul eel launtric, prin lucrarea Duhului.

2. Ca pentru aceasta devine cineva strain fata de aceasta lume,

pentru ca isufletul sau sa treaca cu gindul, in alta lume si in alt veac,

asa cum spune si Apostolul : «Cetatea noastra este in ceruri» (Filip.

3, 20). Si iarasi : «Pentru ca, desi umblam in trup, nu ne luptam tru-

peste» (II Cor. 10, 3). Se cuvine, deci, ca acela care s-a lepadat de lumea

aceasta, sa creada puternic ca -trebuie, inca de acum, sa trecem cu
minlea, prin Duhul, in alt veac ; acolo sa traim, acolo sa gasim desfa-

tarea noastra, acolo sa ne bucuram de bunurile duhovnicesti, iar omul
(nostru) eel launtricsa se nasca din Duhul, precum Domnul a zis : «Cel

ce crede in Mine, a trecut din moarte la viata» (loan 5, 24). Pentru ca

exista o alta moarte, deosebita de cea vazuta, isi o alta viap, deosebita

de cea vazuta. Zice Scriptura (in acest sens) : «Cea care traieste in des-

jatari, desi vie, este moarta» (I Tim. 5, 6). J?i : «Lasati mortii sa-si in-

groape pe mortii lor» (Luca 9, 60). Pentru ca «nu mortii te vor lauda

pe Tine, Doamne, ... ci noi, cei vii Te vom lauda» (Ps. 113, 25—26).

3. Ca dupa cum soarele, rasarind, se arata peste tot pamintul, iar

cind^ apune, i§i aduna razele si merge in locum^a sa ; tot asa si sufletul,

care nu s-a nascut de sus, de la Duhul (loan 3, 3—7), este, prin gin-

durile si cugetul sau, in intregime pe pamint, intins pina la marginile

lui. Dar cind se invredniceste sa se' nasca din Duhul §i sa intre in co-

muniune cu El, isi aduna toate gindurile si avindu-le cu el, intra la

Domnul, in salasul Sau din ceruri, eel nefacut de mina (II Cor. 5, 1)

si toate cugetele lui devin ceresti, curate si sfinte, patrunzind in at-

mosfera divina. Pentru ca sufletul fiind eliberat din temnita intunecoasa

a stapinitorului celui rau, a duhului lumii, gaseste (in el), cugete curate

si divine, pentru ca a placut lui Dumnezeu sa faca pe om partas la

firea divina (II Petru 1, 4).

4. Deci, daca tu te lepezi de toate lucrurile din aceasta viata si

daca starui in rugaciune, nu crezi mai degraba ca aceasta truda este

plin? de repaos si ca (aceasta) putina incercare si osteneala este plina

de cea mai mare bucurie si odihna ? Si daca trupul si sufletul tau ar

fi consurnat, in orice moment din iritreaga (ta) viap, pentru his'te bunuri

atit de mari, ce ar insemna aceasta ? O, indurare de negrait a lui Dum-
nezeu, El insusi se daruieste celor ce cred ca dupa pu^in timp ei vor

mosteni pe Dumnezeu, (celor ce cred) ca Dumnezeu va locui in trupul

lor omenesc si ca Domnul are in om locasul Sau eel bun.
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Ca dupa cum Dumnezeu a creat cerul si pamintul pentru ca omul
s^-l loeuijajsca, tot a$a el a creat trupul si sufletul omului ca sa fie

locuinta Sa, ca sa locuiasca si sa se odihneasca in trup, ca In propria-I

casa, avind ca mireasa frumoasa si preaiubita sufletul, eel facut dupa
chipul Sau. Pentru ca, zice apostolul : «V-am logodit unui singur bar-

bat, ca sa va infatisez lui Hristos fecioara neprihanita» (II Cor, 11, 2).

Si iarasi : «Iar not casa Lui sintem» (Evr. 3, 6).

Si, dupa cum un barbat aduna cu mult zel in casa lui toate bunu-
rile, la fel si Domnul, in trupul si sufletul nostru, (care sint) casa Lui,

depune si inmagazineazS bogatia cea cereasca a Duhului. Nici intelept,ii,

cu (toata) intelepciunea lor, nici cei cuminti, cu toata cumintenia lor,

n-au putut sa inteleaga subtilitatea sufletului, nici sa spuna ce este el;

aceasta.au putut s-o stie numai aceia care au fost imbracati cu Duhul
Sfint, cei carora li s-a dat cunoasterea exacta a sufletului. Cum ? re-

flecteaza, judeca, intelege si (mai mult decit atit), asculta : Unul, (Duhul),
este Dumnezeu, altul (sufletul), nu este Dumnezeu ; unul este Dorm,
altul este sluga

; unul este Creator, altul este creatura ; unul este mes-
terul, altul este lucrul (miinilor Lui). Nu este nimic comun intre natura
unuia §i (natura) celuilalt. Dar, in iubirea Sa cea nemargmita si de
negrait si in indurarea Sa, a binevoit sa locuiasca in aceasta creatura

rationala, de pret, si cu totul aparte, dupa cum zice Scriptura : «Ca sa

jim incepatura fapturilor Lui» (Iacob 1, 18), (si sa umfolam) in intelep-

ciunea si comuniunea Sa si sa fim mireasa Lui cea curata.

5. Prin urmare, atit de mari bunuri fiindu-ne puse inainte, astfel

de promisiuni fiindu-ne facute, si' atita bunavointa fiindu-ne aratata
de Domnul, sa nu ne lenevim, copii, si sa nu pregetam sa implinim
intru totul poruncile Domnului si sa ajungem la viata cea vesnica. Sa
rugam, deci, pe Domnul, sa ne izbaveasca, cu puterea Sa divina de
temnita intunericului patimilor necinstitoare, sa redea stralucirea crea-

turii si a chipului Sau, sa redea sanatatea si curatia sufletului, ca in

felul acesta sa ne invrednicim a fi in comuniune cu Duhul, slavind pe
Tatal, pe Fiul si pe Sfintul Duh, in veci. Amin.

OMILIA A L-A

Dumnezeu este (Acela) care face minuni prin sfintii Sai.

1. Cine a inchis por^ile cerurilor ? Hie a poruncit ploii sau Dum-
nezeu, Care era in el? (Ill Regi 17, 1). Eu cred ca Acela care are

putere asupra cerului, trona in mintea lui (Ilie) si, prin limba acestuia,

Cuvintul lui Dumnezeu a impiedicat ploaia sa cada pe pamint. Iar cind,

iarasi a vorbit- (Ilie), portile cerului s-au deschis si a cazut ploaie

(III Regi 18, 44—45). Tot asa si Moise, a aruncat bastonul si acesta s-a
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iacut sarpe, dar poruncindu-i, iarasj s-a facut baston (Exod 4, 3—4).

A luat, apoi, cenusa din cuptor, a imprastiat-o §i s-au iscat bube

(les. 9, 1.0), si iarasi poruncind, au aparut taunii si broaste (Iesire 8,

1—2, 12— 13). (Dupa aceea a poruncit) marii si s-a despicat in doua

(les. 14, 16—22), (a poruncit) riului si s-a prefacut in singe (Ie§.

7, 20). Poate, oare, firea omeneasca sa faca aceasta ? Este vadit lucru

ca o putere dumnezeiasea locuia in mintea lui si ca facea semnele aces-

tea prin Moise.

2. Cum a putut David, fara arme, sa se infrunte cu uriasul ? (A

putut, pentru ca), atunci cind a aruncat piatra impotriVa filisteanului,

mina lui Dumnezeu a condus piatra, prin mina lui David si insasi

puterea divina 1-a ucis (pe acela), aducind victoria (I Regi 17, 49).

Astfel, David fiind plapind, nu putea (sa faca aceasta). Venind la Ieri-

hon, Iisus al lui Navi, 1-a impresurat, dar 7 zile nu i-a putut face nimic

cu puterea sa. Dar cind a poruncit Dumnezeu, zidurile au cazut de la

sine (Iosua 6, 1^— 10). Si cind a intrat in pamintul fagaduin^ei, i-a zis

Domnul : «Du-te la razboi!» Insa Iosua a raspuns : Viu este Domnul !

Nu voi merge fara Tine». Dar cine a poruncit soarelui sa stea pe loc

alte doua ore, ca el sa biruiasca in razboi ? (Iosua 10, 8—13). A facut

acestea numai firea sa, sau Puterea care era in el ? (Tot asa) si Moise,

cind a angajat lupta cu Amalec, cind isi intindea miinile spre cer catre

Dumnezeu, biruia pe Amalec, dar cind isi lasa miinile in jos, biruia

Amalec (les. 17, 11).

3. Tu, insa, auzind despre toate acestea, sa nu lasi mintea sa rata-

ceasca departe de tine, ci socotindu-le umbra si prefigurare a lucru-

rilor celor adevarate, sa le referi la tine insu^i. Pentru ca atunci cind

iti intinzi miinile min^ii si ale cugetului spre cer si cind vrei sa te

unesti cu Domnul, satan devine inferior fa^a de gindurile tale. Si, dupa
cum zidurile Ierihonului au cazut (zdrobite) de puterea lui Dumnezeu,
tot asa si acum, zidurile rautatii, care se opun mintii tale, cetatile lui

satan si dusmanii tai vor fi nimic^ de puterea lui Dumnezeu.

Prin urmare, in vremea Legii (celei vechi) puterea divina asista

neincetat pe cei drepti, facea fapte minunate, iar harul divin locuia

in ei. Harul divin (a fost acela care) a lucrat si prin profeti, care a dat

sufletelor lor (puterea) de a prezice (cele viitoare), atunci cind era ne-

cesar sa se comunice lumii lucruri importante. Acestia nu vorbeau tot-

deauna, ci numai cind voia aceasta Duhul oare era in ei ; cu toate aces-

tea, puterea era totdeauna in ei.

4. Deci, daca Duhul Sfint iiftru atita S-a revarsat in vremea um-
brei (Vechiului Testament), cu cit mai mult <S-a varsat in Noul Testa-

ment, in vremea venirii lui Hristos, a rastignirii si atunci cind a avut

loc revarsarea si betia Duhului ? S-a zis (prin Ioil) : *Turna-voi din
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Duhul Meu peste tot trupuU (Ioil 2, 28). La aceasta s-a referit Domnul
cind a zis : «Iar Eu voi ji cu voi pind la sjirsitul veacurilor» (Matei

28, 20). «Cel ce cere, va primi» (Matei 7, 8). «Dacd voi, rai fiind, stiti sa

dati damn bwne fiilor vostri, cu cit <mm mult Total vostru eel ceresc

va da Duhul Sfint celor ce-L cer cu credinta ?» (Matei 7, 11). Deci, toate

acestea le otyine cineva, aratind truda, rabdare si iubire fata de El,

execitindu-si simturile sufletului, asa cum s-a spus (Evr. 5, 14), prin

bine si rau, adica (pe de o parte) prin vicleniile, uneltirile, ispitele si

cursele celui rau, iar (pe de alta parte), prin diferitele daruri ale pu-

terii si lucrarii Duhului Sfint. Cel ce icunoaste cursele rautatii, care in-

tineaza omul launtric prin patimi, dar nu simte cu inima plina de

bucurie ajutorul Duhului Sfint, al adevarului, care-i intareste slabi-

ciunea, §i-i reinnoie§te sufletul, acela umbla la intimplare, si nu cu-

noaste iconomia variata a harului si a pac'ii lui Dumnezeu. Dupa cum,

pe de alta parte, eel ce este ajutat de Domnul si este coplesit de bucurie

duhovniceasca
f

si de daruri cere§ti daca socoteste ca nu mai poate fi

expus atacurilor pacatului, se inseala pentru ca nu discerne subtilitatea

raului, si nu intelege ca in mod progresiv se trece de ia copilarie la per-

fectiunea lui in Hristos. Datorita ajutorului Duhului celui sfint si dum-
nezeiesc, credinta sporeste si, in acelasi timp, orice intaritura a cuge-

telor celor viclene este nimicita (II Cor. 10, 4).

Prin urmare, fiecare dintre noi trebuie sa se cerceteze pe sine,

(sa vada) daca afla in vasul acesta de lut, comoara (II Cor. 4, 7), daca

s-a imbracat cu purpura Duhului, daca a vazut pe Imparatul, daca s-a

odihnit in preajma Lui sau daca salasluieste inca in camarile cele din

afara. Sufletul are multe madulare si un mare adinc, asa ca intrind

pacatul a luat in stapinirea sa toate madularele si toate camarile inimii.

Atunci cind omul il cauta, harul vine spre el si ia in stapinire, sa zicem,

doua madulare. Omul fara experienta, fiind mingiiat de har, crede ca,

venind harul, a luat in stapinire toate madularele sufletului si ca pa-

catul a fost dezradac'inat. Si cum, cea mai mare parte (din el) se afla

sub stapinirea pacatului si numai o parte (se afla) sub stapinirea ha-

rului, un astfel de om se insala si (nici macar) nu stie.

As avea inca multe sa va scriu despre aceste (lucruri), voua, celor

ce aratati sinceritate si dispozitie (sufleteasca). (Socotesc, insa), ca prin

aceste putine (cuvinte), v-am deschis calea ca unor barbati intelepti,

sa va apucati de lucru, sa cercetati puterea cuvintelor, sa deveniti mai

intelepti intru Domnul, sa cresteti — cu ajutorul harului si prin puterea

adevarului — simplitatea inimii voasfre, ca sa dobinditi mintuirea, si

izbavindu-va de toata viclenia si inselaciunea celui potrivnic sa va

invredniciti a fi gasiti fara prihana in ziua judecatii Domnului nostru

lisus Hristos, Caruia I se cuvine slava in vecli vecilor. Amin.
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CUVlNT DESPRE PAZA INIMII

Cum poate sa spuria cineva ca, intrucit posteste, isi imparte ave-

rile (saracilor) si pribegeste din loc in loc, este sfint ? Oare poate fi

sfint acela care nu-§i curate$te omul launtric ? (Se stie doar) ca si

curatirea (cea adevarata) nu inseamna abtinerea de la (savirsirea)

celor rele, ci curatirea desavirsita a constiintei. Apropie-te, deci, omule,

cu taria judecatilor tale, de mintea ta cea prinsa si robita de pacat

si cerceteaza latura cea mai de jos a mintii §i latura cea mai adinca a

judecatilor tale, (intra) in asa-zisele comori ale sufletului tau, la sarpele

care se tiraste si se cuibareste (acolo), la eel ce te-a ucis, lovind mortal

madularele sufletului tau. Abis necuprins este inima ta. Numai daca

<pe acel §arpe) il ucizi, numai atunci poti sa te lauzi inaintea lui Dura-

nezeu cu curatia ta, iar daca nu, atunci sa te smeresti sj ca un sarman

si pacatos sa te rogi lui Dumnezeu pentru cele ascunse ale tale.

2. Moartea cea adevarata, inlauntru se ascunde, in inima, iar omul
moare (cu adevarat) inlauntrul lui. Deci, daca cineva intru cele ascunse

ale sale s-a mutat din moarte la viata, acela traieste in veac si nu moare,

iar daca trupurile unor oameni ca acestia se descompun pentru un timp

oarecare, ele nu sint mai putin sfinte si se vor scula intru slava. De
aceea adormirea sfintilor o numim si somn.

3. Toata lupta vrajmasului un lucru tinte^te : sa poata smulge din

mintea noastra gindul si iubirea fata de Dumnezeu ; folosindu-se de

momeli trecatoare, sa ne abata de la cele ce sint bune la cele ce numai
par (a fi bune), dar in realitate nu sint. Orice lucru bun pe care il face

omul, eel viclean vrea sa-1 murdareasca si sa-1 intineze
;
(acesta) se stra-

duieste sa amestece in (implinirea) poruncii (gindul) slavei desarte si

al interesului (marunt). Pentru ca lucrul eel bun sa nu se savirseasca

numai pentru Dumnezeu si numai pentru intentia (noastra) buna.

4. Deci, ce ? Noi care nu am patruns in nici un chip in inima, cum
vom incepe ? Afara fiind, sa batem prin post si rugaciune (la portile ei),

precum Domnul a poruncit, zicind : «Bateti si se va deschide voua»

(Matei 7, 7). Deci, daca vom starui in cuvintul Domnului, in saracie,

in cuget smerit si in toate poruncile, batind ziua §i noaptea, la poarta

cea duhovniceasca a Domnului, vom putea sa obtinem ceea ce cautam.
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Cad prin aceasta usa poate sa obtina izbavirea oricine vrea sa fuga

de intuneric. Prin ea afla libertatea sufletului, se bucura de cugetele

lui si dobindeste pe Hristos, Imparatul ceresc.

5. Cind mintea uita de intristarea cea spirituals, atunci uita si de

implinirea poruncilor (dumnezeiesti). Si pe cind (omului) i se pare ca

alearga (spre tinta), dar el se abate de la calea cea dreapta, si umbla
pe cai gresite, este cuprins de fiare. Daca nu am intrerupe osteneala

rugaeiunii §i a nadejdii, nu am pacatui, pentru ca zice Scriptura, celor

cu sufletul apasat : «Credincios este Dumnezeu §i nu va va lasa sa fiti

ispititi, mai mult dedt puteti (supprta)» (I Cor. ID, 13). Cit despre cei

rai zice: ~~«Peste cei neascultatori vor veni necazuri» (Deut. 31, 29).

6. Si dupa cum ochii cei din afara, (ochii cei trupesti) vad de de-

parte spinii si prapastiile, tot asa si mintea — ochiul sufletului fiind —
prevede cursele putterii celei potrivnice §i pune in siguranta.

7. Este nevoie de multa lupta, de truda ascunsa si nevazuta, pentru

a face cercetarea cugetelor si pentru a exersa simturile cele slabite ale

sufletului nostru, in vederea deosebirii binelui de rau (Evr. 5, 14). Tre-

buie totdeauna prin rivna mintii catre Dumnezeu sa reinsufletim raa-

dularele cele slabanogite ale sufletului iar mintea noastra sa invoce pe

Domnul, sa revina un singur Duh, precum spune Pavel (I Cor. 6, 19).

Aceasta lupta ascunsa, (aceasta) cercetare a Domnului, si (aceasta)

osteneala trebuie sa avem noi ziua si noaptea spre implinirea a toata

porunca, fie ca ne rugam, fie ca mincam, fie ca slujim, fie ca bem sau

altceva facem, pentru ca orice lucru bun sa se faca spre slava lui

Dumnezeu.

Gindul neincetat la Dumnezeu, teama si dragostea noastra fata de

El duce la implinirea tuturor poruncilor si ne face sa raminem departe

de eel ce pingareste poruncile lui Dumnezeu.

8. Se spune ca patriarhul Avraam a oferit din pirga (bunurilor sale)

preotului lui Dumnezeu, Melchisedec, si astfel a primit de la el bine-

cuvintare. Dar ce vrea sa spuna Duhul prin acestea ? El infa^iseaza

prin oase si prin elementele superioare ale firii noastre, mintea, con^

stiinta, dispozitia sufleteasca, cugetul, puterea de* a iubi a sufletului,

(intr-un cuvint) pirga intregului nostru om, pe care totdeauna se cuvine

sa le aducem lui Dumnezeu ca pe o jertfa sfint,ita a inimii. (Pentru ca

El vrea) ca gindurile noastre cele mai bune si meditarea la El sa ne

preocupe continuu. In felul acesta putem sa dobindim din ce in ce mai

multa crestere si progres. Implinind cu inima curata poruncile, sintem

ajutati de Domnul, in Care credem, si de harul divin, iar ppvara lor

ni se pare usoara.
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Referitbr la exercitiul eel vazut, care este eel mai mare si primul

dintre lucrurile cele bune, aflati, iubitilor, ca toate virtutile se leaga

unele de altele intocmai ca un lant duhovnicesc. Asa de exemplu, ruga-

eiunea se leaga de iubire, iubirea de bucurie, bucuria de blindete, blin-

detea de smerenie, smerenia de shfjire, slujirea de speranta, speranta

de credinta, credinta de ascultare, iar ascultarea de simplitate. Dupa
cum, pe de alta parte, cele rele se leaga unele de altele : ura de minie,

minia de mindrie, mindria de slava desarta, slava desarta de nepasare,

nepasarea de duritate, duritatea de dormitare, dormitarea de dispre-

tuire, dispretuirea de lene, lenea de josnicie, iar josnicia de pofte, si

tot asa celelalte fete ale rauta^ii tin unele de altele. Prin urmare, refe-

rindu-ne la partea cea buna, toate virtutile tin una de alta. Insa, dintre

toate, cea mai inalta si cea dintii dintre virtuft este staruinta in ruga-

ciune. (Spunem aceasta), pentru ca prin intermediul ei putem obtine

de la Dumnezeu, prin rugaciune si pe celelalte virtu^i.

9. Dar, daca nu ne impodobim cu smerenia, simplitatea si buna-

tatea, rugaciunea nu ne va folosi la nimic. Si nu spunem aceasta numai
despre rugaciune, ci isi despre oricare osteneala sau stradanie, despre

fericire si despre oricare lucrare sau osteneala facuta de dragul vir-

tutii. Iar daca nu vom afla in noi, din belsug, roadele iubirii, ale pacii

si ale bucuriei, ale blindetei si ale smereniei, ale simplicitatii si ale

infra^irii, ale credintei si ale indelungei rabdari, atunci la intimplare

si in zadar s-au facut eforturile noastre. Caci toata acea lucrare si toate

efonturile trebuie sa se faca in vederea roadelor (acestora). Neaflin-

du-se in noi roadelle iubirii si ale pacii, la intimplare si In zadar se

face toata lucrarea. Cei ce lucreaza fara sa dobindeasca aceste roade,

se vor asemana, in ziua judecatii, celor cinci fecioare neintelepte, care,

pentru faptul ca nu au luat cu sine de aici, in vasele inimii lor unt-

delemnul eel duhovnicesc, adica (roada) virtu^ilor " enumerate mai ina-

inte, au fost numite nebune si au fost impiedicate ,sa intre in camara
de nunta duhovniceasca a imparatiei. Astfel ca stradania fecioarelor

nu li s-a socotit lor intru nimic, pentru ca au fost lipsite de virtuti, iar

Duhul nu a locuit cu adevarat intru ele. Ca dupa cum in cultivarea

unei vii, toata grija se depune la gindul ca va da rod, iar daca nu se

afla roade in vie, la intimplare si in zadar este tot efortul muncii ; tot

asa si noi, daca nu aflam inlauntru nostru, prin lucrarea Duhului roa-

dele iubirii, ale pacii, ale bucuriei, smereniei si ale celorlalte (virtuti),

aratate de Apostol, in toata constiinta §i sim^irea duhovniceasca (Gal.

5, 22), zadamic este efortul fecioarei, fara rost se arata osteneala ruga-

ciunii, a psalmodierei, a pdstului si a privigherii.



286 SFINTUL MACAR1E EGIPTEANUL

Prin urmare, aceste eforturi ale sufletului si ale trupului trebuie

sa se faca in speran^a roadelor duhovnicesti. Trebuie, deasemenea, spus

ca iodirea Duhului in virtual adiice bucurie duhovniceasca si placere

nestricacioasa, in inimile credincioase, intru care lucreaza Duhul ; ca

privite cu toata luarea aminte lucrarea, osteneala si stradaniile firii

(omenesti) apar ca lucrari ale Duhului Sfint, savirsite prin credin^a si

nadejde in cei vrednici.

Bun lucru este postul, privegherea si retragerea in pustie. Dar fie-

care ditre acestea nu este decit o. floare a vietuirii celei bune. Viata

crestina este mult mai complexa si nu se cade sa-si puna cineva incre-

derea doar in acestea. Se intimpla, de exemplu, ca un om sa se impar-

taseasca de har, ca rautatea, desi exista, sa cedeze de buna voie, si sa

nu se mai arate in el, iar omul acela sa creada ca mintea lui s-a curatat.

Dar, pe cind se crede crestin desavirsit, pe cind crede ca este liber si

nu mai poarta nici o grija, atunci rautatea, intocmai ca un tilhar, vine

asupra lui, ii pune curse, il ispiteste, si il coboara intru cele mai de jos

ale pamintului. Caci daca oamenii, aflindu-se (in postura de) raufacatori

sau de ostasi, stiu sa puna curse dusmanilor, sa se strecoare in spatele

lor, sa-i inconjoare si sa-i ucida, rautatea care este de mii de ori mai

puternica decit acestia, pentru a pierde atitea suflete stie sa puna curse

in inima, uneori chiar sa nu se arate, pentru a face sufletul sa creada

ca este desavirsit.

10. (Invatatura de) baza a crestinismului aceasta este : ori cite fapte

de dreptate ar face omul, sa nu se multumeasca cu ele, sa nu se consi-

dere mare, ci sa fie sarac cu duhul, iar daca se face partas al harului,

sa nu creada ca a primit ceva, sa nu creada ca este cineva si sa nu

inceapa sa invete (pe altii), ci (din contra), ducind o viata curata, fiind

ospitalier, postind mult, rugindu-se §i impartasindu-se de har, sa nu

socoteasca sufletul sau de pret- Indeosebi atunci cind incepe (a lucra)

harul in el, sa se trudeasca, sa se arate insetat (dupa cele duhovnicesti)

si sa nu se socoteasca pe sine drept sau bogat in har, ci sa fie cuprins

de tristete si de lacrami. Ca dupa cum o mama, avind un singur fiu f

dupa ce il creste si se face barbat, moare si venind (cunoscutii) ?i min-

giind-o, mai degraba ii sporesc durerea §i ea nemingiiata ramine, tot

asa trebuie sa plinga si crestinul caderea lui si sa lacrimeze neincetat

;

iar mai inainte de toate sa aiba inima zdrobita.

11. Ca dupa cum palatul unui imparat, avind multe incaperi si

curti diferite, multe intrari si incaperi launtrice iinde se afla imparatul,

porfira si comorile, si intrind cineva in curtile cele din afara nu trebuie

sa creada ca le cunoaste si pe cele launtrice uhde se afla slava imp5-

ratului, porfira si comorile, tot asa (se intimpla) §i in eele duhovnicesti

;
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cei ce postesc, cei ce privegheaza, cei ce cinta imne si se roaga, sa nu
creada ca au ajutns la odihna, ci ca se afla inca la intrare (In ea), in

curtiie exterioare, unde nu se afla porfira si comorile. Nu se cade, deci,

fratilor sa ne incredem in trairea cea din afara si sa zicem : «Sint

cineva». Iar daca cineva se impartaseste de har, sa nu creada ca a

dobindit ceva si ca se afla foarte aproape de Imparat, pentru ca petrece

inca in curtiie cele din afara. (Nici) nu trebuie sa cerceteze fiecare,

daca a aflat in vasul eel de lut comoara, sau daca a imbracat porfira

Duhului, sau daca a gasit pe Imparatul sau daca s-a odihnit. Caci in

acest chip este sufletul : are un adinc al lui si madulare multe. Intrind

pacatul in el ii stapineste toate madularele si cugetele inimii. Dar, ru-

gindu-se omul cu staruinta, vine harul la el si stapineste doua madulare
ale sufletului sau.

Cei fara experienta, indata ce este mingiiat de har< socoteste ca

harul i-a cuprins toate madularele si ca pacatul a fost dezradacinat ; el

nu stie ca cea mai mare parte (a sufletului) este stapinita de pacat, si

ca numai o parte este sub har. Se intimpla, deseori, ca harul sa lucreze

neincetat precum face ochiul in trup. Dar si pacatul este de fata si fura

incetul cu incetul mintea. Cei nepriceput socoteste ca deja a dobindit

ceva; se mindreste si se infumureaza, ca si cind a fost eliberat (de

pacat). Dar lucrurile nu stau asa
;
pentru ca, dupa cum am spus, satan

aseaza curse, uneori nu se arata, ca sa-1 facfi pe om sa creada (si sa zi-

ca) : <cSint curat si desavirsit». Nu cumva eel ce sadeste vie, culege in-

data struguri si face vin ? Iar eel ce seamana saminta in brazda oare

secera (numaidecit) si culege roade ? Poate, oare, copilul (abia) nascut

sa ajunga dintr-odata barbat desavirsit ? Sau ostasul abia sosit la oas-

te, poate sa ajunga indata comandant ? (Nu), ci se cuvine ca acesta mai

intii sa se osteneasca, intrind in razboi, sa obtina victorii si (abia dupa
aceea) sa se incununeze.

12. Bun lucru este saracia de buna voie, psalmodierea, postul ,pri-

vigherea si harul pe care-1 primeste cineva de la Dumnezeu. (Dar eel

ce le are doar pe acestea) este asemeni aceluia care n-a inceput inca sa

sape si sa puna temelia. Se cuvine, (in continuare) ca mintea sa, impar-

tasita de har, sa fie fara prihana, sa cugete precum se cuvine despre

sine si sa aiba sufletul cinstit. Priveste la Iisus, din cita slava ca Fiu al

lui Dumnezeu si Dumnezeu fiind, la ce suferinti si rastignire a venit

!

Dar prin aceasta smerenie, El a fost ridicat mai presus de toate si a

fost asezat de-a dreapta Tatalui. Dimpotriva, sarpele a inspirat de la

inceput lui Adam gindul maririi, zicind : «Vei fi ca Dumnezeu» (Gen.

3, 5). Dar din cauza mindriei ai vazut la cita necinste a fost dus neamul
lui Adam !
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Caut un om sarac cu duhul si nu-1 gasesc !

Un om care sa fie bogat, avind multe comori iri casa lui, dar care

se arata lipsit si sarac si sa ceara de la toti. Pentru ca asa sint crestinii

care au har : bogati in Dumnezeu, dar saraci cu duhul, ca si cind n-ar

avea nimic. Sint intocmai acelora care ar trebui sa primeasca o suta de

livre de aur, dar care primind cinci livre s-au si sat.urat. Sint, in

sehimb, altii care abia daca au primit zece banuti de har, fac din ei o

suta si se lauda. Si mai sint unii care, daca au cinci banuti de pacat, ii

socotesc o singura jumatate de banu£ ; aceasta fie din nestiinta pentru

ca nu stiu ca li se fura, putin cite pu^in harul — fie din cauza slavei

desarte — pentru ca se rusineaza sa spuna ca lucreaza intru ei raul
;

unii ca acestia deja se prezinta (tuturor) ca fiind desavirsiti. Drept ar

fi- ca omul sa faca si sa spuna adevarul : sa marturiseasca atit harul

care este in el, cit si lucrarea pacatului. Cel ce spune ca are inima cu-

rata, minte. Pentru ca nu se intimpla niciodata, ca de indata ce vine

harul, omul sa fie curat ; ca el este dat pe miinile vrajmasilor si ale

ispiiitorilor, spre exercitiu si instruire, dupa cum si Iov (a fost lasat

prada) ispitei. Pentru ca fara intentie buna, eel rau colaboreaza la (sa-

virsirea) binelui. Se cuvine, deci, avind cinci banuti ai pacatului, cres-

tinul sa zica : «Am douazeci si sint plin de {tot) raul» ; si avind doua-

zeci de banuti de bunatate, sa zica : «N-am decit o jumatate de ba-

nut». Iar daca din pricina slavei desarte se rusineaza sa spuna aceasta
;

eel putin sa spuna adevarul ! Sa marturiseasca atit lucrarea harului, cit

si lucrarea pacatului ! Am spus mai inainte ca sufletul are adincime.

Sa ne folosim (acum) de exemple, pentru a descrie madularele lui. Ast-

fel, dupa cum soarele este (unul), dar razele lui sint multe ; dupa cum
copacul eel inalta (este unul), dar are (multe) ramuri, si dupa cum ceta-

tea cea mare (una) este, dar are multe (sate) vecine ; tot asa este si na-

tura cea cugetatoare, sufletul eel nemuritor, frumusetea cea mai presus

de toate creaturile, eel (ce este) chipul §i asemanarea lui Dumnezeu.

Asadar, cind vine harul, lumineaza sufletul cu doua raze ca si cind

din intregul copac (sint luminate) doua ramuri, iar din toata cetatea

(doar) doua (sate din) imprejurimi. Dar cele mai multe parti ale sufle-

tului ramin cuprinse de pacate. (Omul) insa, socoteste ca sufletul in

intregime a fost cuprins de bunatate, de .har si de stralucire. Este, ca

si cum ar primi, bunaoara, cinci livre de aur si i se pare ca a primit o

suta Nu .cumva embrionul, (fiind inca) in pintecele mamei, devine om
(matur) ? Sau, punind cineva piatra de temelie, a si terminat cladirea ?

Sau samin^a aruncata sub braza deVine indata spic ? Nu cumva eel ce

se pregateste sa faca negot, de la inceput isi si umple depozitele ? Si

eel ce se impartaseste de un mic har,
s

devine indata crestin ? Chiar si
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cei dintii §i mari (dupa virtute) se afla, inainte de a fi desavirsiti, pre-

cum se afla sfetnicii inaintea imparatului sj precum piriul fata de flu-

viul Eufrat.

Cel ce are intentia sa mearga intr-o cetate, care se afla la distanta

de treizeei de zite, dupa ce a mers doua sau trei zile sa nu creada

ca a sj ajuns la cetate.

Dupa cum puterea protivnica doar indeamna, dar nu si constringe,

tot asa si harul divin, dat fiind (ca omul are) libertate de discernamint,

indeamna (dar nu constringe). Deci, daca omul savirseste cele rele, in-

demnat de satan, nu este condamnat satan in locul lui, ci omul insusi

se pedepseste, intrucit de buna voie s-a facut ascultator al rautatii. Tot

a§a si atunoi, cind omul se intoarce spre bine si are in el harul lui

Dumnezeu, harul nu-si atribuie lui insusi binele, ci-1 atribui omului §i-l

slaveste pe el. (Aceasta), pentruca omul insusi si-a cauzat binele, pe

cind harul prin insasi natura sa este bun. (Convietuind cu harul), nu

inseamna ca venind acesta ii leaga vointa cu o putere constringatoare,

ca vrind nevrind (omul) savirse§te binele, ci ca harul cedeaza (in fata)

liberului arbitru, ca sa se arate daca voin^a omului cinste§te sau nu su-

fletul ; daca este sau nu de acord cu el. Mul^i 1-au cinstit si au fost de

acord cu el, insa al^ii s-au abatut de la calea cea buna. Pentru ca zice

Apostolul : «Dupa ce ati inceput prin Duhul, acum sfir§esti prin trup»

(Gal. 3, 3). Legea nu a fost data pentru firea (omeneasca) ci pentru li-

berul arbitru, care poate sa se indrepte spre bine sau spre rau. Domnul
zice : «Am venit sa pun foe pe pamint si vreau ca deja sa fie aprins»

(Luca 17, 49). (Cu alte cuvinte), Domnul vrea sa fie aprins focul eel ce-

resc in inimile oamenilor, dar unii vor, iar altii nu. Alta data zice :

«De cite ori am voit six vd adun, precum adund closca pe puii ei si nu
ati vrut» (Matei 23, 37). Vezi, deci, ca Domnul vrea, dar ca oamenii nu

vor sa se apropie de El sj sa afle mila.

13. Cel ce voieste sa vina la Domnul, sa se invredniceasca de viata

cea vesnica, sa devina salas al lui Dumnezeu, §i sa se invredniceasca de

Duhul Sfint, pentru ca sa poata implini fara de prihana poruncile Dom-
nului §i sa obtina roadele cuvenite, asa se cuvine sa inceapa : mai in-

tii, sa creada cu tarie in Domnul, sa se dedice intru totul poruncilor Lui

si sa se lepede de cele lume^ti, pentru ca mintea lui sa nu fie preocu-

pata de nimic din cele vazute. Sa staruie totdeauna in rugaciune si sa

nu deznadajduiasca, ci sa astepte cu incredere venirea si ajutorul Dom-
nului si la El sa aiba totdeauna gindul. Se cuvine, apoi, sa se sileasca

spre toata fapta cea buna, spre (implinirea) tuturdr poruncilor Domnu-
lui, chiar daca inima lui nu vrea, pentru ca salasluieste in ea pacatul.

Adica, sa se nevoiasca in a fi smerit inaintea oamenilor, in a se socoti

19 - Sfintul Maoarie
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mai mic si mai rau decit tot,i oamenii, in a nu cauta cinste si lauda de la

cineva, — precum s-a scris in Evanghelie — in a avea numai pe Dom-
nul, pururea, inaintea ochilor si in a voi ca numai Lui sa-I plaea.

Deasemeni, se cuvine sa se nevoiasca a fi blind, chiar daca inima

nu-i permite aceasta, asa cum zice Domnul : «lnvatati de la Mine ca

sint blind si smerit cu inima si veti afla odihnd sufletelor voastre» (Ma-

tei 11, 29). Sa fie milostiv, bun, indurator, pe cit va putea mai mult,

si sa se sileasca spre aceasta, dupa cum zice Domnul : «Fiti buni si mi-

lostivi, precum Tatal vostru eel ceresc este milostiv» (Luca 6, 36). Si

iarasi : «Daca Ma iubiti, tineti poruncile Mele» (loan 14, 25). «Grabiti-

va, caci cei ce se grabesc rapesc imparatia cerurilor» (Matei 11, 12).

«Siliti-va sd intrati pe poarta cea strimtar> (Luca 13, 24). Sa aiba totdea-

una inaintea ochilor smerenia, via^a si purtarea Domnului ca pe un

exemplu pururea viu. Pe cit ii sta in putinta, sa staruiasca in ruga-

ciuni si sa creada puternic, pentru ca Domnul venind, sa-1 cure^e, sa-1

intareasca in (implinirea) tuturor poruncilor Sale, iar din sufletul sau

sa-Si faca salas. Si asa, lucrurile pe care acum le savirseste cu efort si

impotriva inimii lui — atunci cind se va odihni pentru totdeauna cu

binele si mereu isi va aduce aminte de Domnul asteptindu-L cu buna-

tate si dragoste — (le va savir§i ca pe un lucru firesc). Atunci, vazind

Don.nul intentia si zelul lui eel bun, faptul .ca se sileste ca totdeauna

sa-si aminteasca de El si (cum se straduieste) totdeauna sa faca binele,

sa fie smerit, blind si iubitor — ca desi inima lui nu voieste acest lu-

cru, o oenstringe ^i pe cit este cu putinta, (o face sa fie de acord cu el)

—arata catre el mila Sa, il izbaveste de dusmanii lui si de pacatul care

locuieste in el.

Umplindu-Se de Duhul Sfint, el implineste pe mai departe, cu

adevarat, poruncile Domnului, fara efort si fara osteneala. Sau mai de-

graba, Domnul implineste in el propriile Sale porunci ; si face sa se

arate roadele Duhului, intr-un chip cu totul curat. Prin urmare, se cu-

vine, mai intli, ca acela care se apropie de Domnul sa se sileasca sa

faca binele, chiar daca inima lui nu vrea ; sa astepte cu credinta ne-

sovaielnica mila Lui, sa se sileasca sa fie indurator, sa aiba inima mi-

lostiva, iar atunci cind este dispretuit sa fie indelung-rabdator si sa nu

se indigneze, precum spune Apostolul : «Iubitilor, nu va razbunati sin-

guri» (Rom. 12, 19). Deasemeni, sa se sileasca spre rugaciune, daca n-a

primit darul rugaciunii de la Duhul. Si vazind Dumnezeu ca intr-atita

se lupta, ca se forteaza sa savirseasca binele chiar daca inima lui nu

vrea sa faca aceasta — ii da lui rugaciunea cea adevarata a lui Hristos,

ii da duhul indurarii, bunatatea cea adevarata si, intr-un cuvint, ii da

roada Duhului. Dar daca cineva numai spre rugaciune se sileste —
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atunci cind nu are harul rugaciunii — spre smerenie si iubire, si spre

celelalte porunci ale Domnului nu se sileste, uneori i se da lui harul

rugaciunii si el se gaseste in parte in odihna si bucurie, dupa cererea

lui, dar, in ce priveste purtarile lui, este la fel cum era si mai inainte.

Acesta nu are blindete, pentru ca n-a cerut-o cu staruinta si nu s-a

straduit pe sine catre aceasta. Nu are smerenie, pentru ca n-a cerut-o

si nu s-a silit s-o dobindeasca. Nu are iubire fata de toti (oamenii), pen-

tru ca, nu a avut nici grija, nici oboseala pentru aceasta in cererea ru-

gaciunii lui.

Se cuvine, deci ca dupa cum fiecare se sileste spre rugaciune, —
chiar daca inima lui nu vrea acest lucru — tot asa sa faca (silindu-se)

cu bucurie (sa arate) iubire, blinde^e, si indelunga-rabdare, dupa cum
s-a scris. Sa se sileasca in a se dispre^ui pe sine, in a se socoti eel mai
rau si eel mai din urma dintre toti (oamenii). Daca nu este de folos, sa

nu vorbeasea, ci sa mediteze pururea la cuvintul Domnului, pe care,

insa, sa le graiasea atit cu gura, cit si cu inima. (Sa se sileasca, dease-

meni), sa nu se minie (niciodata), precum spune (Apostolul) : «Orice

amaraciune si minie si defaimare sd piard de la vol, impreuna cu orice

rautate» (Efes. 3, 31). Vazind Domnul intentia lui, ii va da, fara ca el

sa depuna osteneala §i truda, toate acele (daruri), pe care mai inainte

numia cu sila le-a putut pastra — din pricina pacatului, care locuia in

el — si va face ca toate aceste indeletniciri virtuoase sa-i devina a doua
natura. Venind, apoi, Domnul si salasluindu-Se in el, acesta va implini

fara osteneala poruncile si se va umple de roadele Domnului.

14. Daca cineva se sileste (numai) catre rugaciune — vrind sa pri-

measca un anumit dar de la Dumnezeu — dar nu se sileste deopotriva

si nu se constringe spre smerenie, iubire, blindete si spre celelalte vir-

tuti, uneori, de vreme ce se roaga si cere, primeste si harul divin
;
pen-

tru ca Dumnezeu este bun si binevoitor si implineste cererile celor ce

i se roaga. (Acela, insa), care nu se pregateste mai dinainte, care nu

se obisnuieste cu virtu^ile amintite, sau pierde harul, sau il primeste si

cade, sau nu progreseaza din pricina gindului prea inalt pe care il are

despre sine. Pentru 'ca salasul si odihna Duhului este smerenia, iubi-

rea, blindetea si celelalte porunci ale Domnului.

Se cuvine, deci, ea aceia care voiesc cu adevarat sa placa lui Dum-
nezeu, care voiesc sa primeasca de la El harul ceresc, care voiesc sa

creasca si sa se desavirseasca in Duhul Sfint, sa se sileasca mai intii sa

pazeasca toate poruncile, chiar si cind inima lor nu vrea acest lucru,

dupa cum s-a scris : «Pentru aceasta m-am indreptat catre toate porun-

cile Tale» (Ps. 118, 128). Caci dupa cum silindu-se si constringindu-se

spre rugaciune, in cele din urma primeste harul ei, si silindu-se spre
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faptele virtutii, binele devine pentru el, un fapt obisnuit, tot a§a cerind

si rugindu-se cineva Domnului, dobindeste ceea ce cere, iar harul Du-

hului create si infloreste in el. Odihnindu-se in smerenia lui si in toate

celelalte virtuti, il invata iubirea cea adevarata si blindetea cea adeva-

rata, la care a voit sa ajunga si pe care a cerut-o. Si asa crescind si

desavirsindu-se intru Dumnezeu, se invredniceste a fi mostenitor al

impara$iei cerurilor. Pentru ca eel smerit niciodata nu cade. De-altfel,

unde ar putea sa cada, cind se afla mai jos, decit to^i ? Mare inaltare

este smerenia ; cinste si vrednicie mare este umilim^a. Sa ne obisnuim,

deci, si noi a ne constringe la umilinta, chiar daca inima noastra nu vrea,

si rugindu-ne si invocind neincetat, cu credin^a, cu nadejde si cu dra-

goste numele lui Dumnezeu, sa asteptam sa trimita in inimile noastre

pe Duhul Sau. Sa ne rugam si sa ne inchinam Tatalui in Dun. (Sa ne

rugam) ca Duhul insusi sa se roage intru noi ; ca Duhul Insusi sa ne

inve^e rugaciunea cea adevarata, smerenia, blinde^ea §i iubirea, (virtuti)

pe care acum (nici) cu sile nu le putem implini ; sa ne invete sa im-

plinim cu adevarat fara osteneala si fara sila, adincul milei, bunatatea

§i toate celelalte porunci ale Domnului, precum Duhul insu§i stie sa

ne umple de roadele Lui. Si astfel, implinind poruncile Domnului prin

Duhul, — singurul care cunoaste voia lui Hristos si care ne cura^este

de intinaciunea pacatului — sa fim prezentati lui Hristos, ca niste

fecioare curate si fara prihana, sa ne odihninr in Dumnezeu, si Hristos

sa Se odihneasca in noi in veci. Slava milostivirilor Lui, indurarii si iu-

birii Lui, ca a invrednicit neamul omenesc de astfel de cinste, facindu-i

si declarindu-i pe oameni frati adevarati si fii ai Parintelui celui ce-

resc. Slava Tatalui si Fiului si Sfintului Duh, in vecii vecilor. Amin.

CUVINT DESPRE DESAVlRSIREA IN DUH

1 Fiecare dintre noi Isi dobindeste mintuirea prin harul si darul

divin al Duhului, iar prin credinta, iubire si lupta de buna voie poate

sa ajunga la masura desavir;sita a virtu^ii. Astfel, pe de o parte prin

har, iar pe de alta parte prin (savirsirea) virtutii, (ajungem) la moste-

nirea vietii ve§nice.

Prin urmare, nu se invredniceste cineva de desavirsire, doar prin

intermediul puterii si al harului divin, daca nu adauga si eforturile

proprii
; nimeni nu ajunge la masura libertatii desavirsite si la curatie

doai prin efortul si puterea sa, daca nu este ajutat de mina cea divina,

de sus. «Pentru ca, daca Domnul nu va ajuta la zidirea unci case si nu

va pdzi o cetate, in zadar se osteneste eel ce zideste si In zadar il pa-

zeste pazniculv (Ps. 126, 1).
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2. Intrebare : Care este voia lui Dumnezeu catre care Apostolul

cheama si indeamna pe fiecare dintre noi sa ajunga ?

Raspuns : Voia lui Dumnezeu este curatia desavirsita de pacat,

eliberarea de patimile care ne necinstesc si ajungerea la eel mai inalt

grad de virtute. Aceasta echivaleaza cu purificare si sfintirea inimii,

care se realizeaza prin partasia la Duhul eel desavirsit si dumnezeiesc.

Pentru ca zice (Mintutiorul) : «Fericiti cei curati cu inima ca aceia vor

vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 8). Si «Fiti desdvirsiti precum Tatal vos-

tru eel ceresc desavirsit este» (Matei 5, 48). Si (Psalmistul) : «Fie inima

men fara prihana la judecatile Tale, op, sa nu ma rusinez» (Ps. 118, 80).

Si iarasi : «Atunci nu ma voi rusina la vederea tuturor poruncilor Tale»

(Ps. 118, 6). Si iarasi, catre eel ce intreaba : «Cine se va urea pe munte-

le Domnului ?» si raspunde : «Cel ce are miinile nevinovate si inima

curata» (Ps. 23, 3—4). Prin aceste cuvinte se refera la indepartarea de-

finitive a pacatului din mintea si fapta noastra.

3. Stiind Duhul Sfint ca patimile cele ascunse si nevazute anevoie

se indeparteaza —-pentru ca sint ca si inradacinate in suflet — arata

prin (mijlocirea) lui David cum trebuie sa se faca curatirea de ele. Da-
vid zice : «De cele ascunse ale mele curateste-ma» (Ps. 18, 13). Cu alte

cuvinte, (el vrea sa spuna) ca noi putem sa obtinem aceasta prin ruga-

ciune staruitoare, prin credinta si prin atasament desavirsit, fata de

Dumnezeu. In plus, sa ne impotrivim acestora §i sa ne pazim inima

cu toata grija.

4. Chiar si fericitul Moise, exprimindu-se simbolic, spune ca su-

fletul nu trebuie sa-fie stapinit de doua ginduri, de eel bun si de eel

rau, ci numai de eel bun, si ca nu trebuie sa culegem doua feluri de

roade, bune si rele, ci numai bune. lata ce zice : «Sa nu pui la jug ani-

male dijerite — pentru a face acelasi lucru — ca de exemplu, un bou
si un asin, ci pe cele de acelasi neam injugindu-le, sa treieri tarina ta»

(Deut. 22, 10).

Cu alte cuvinte, sa nu avem in farina inimii noastre virtutea si rau-

tatea, ci numai virtutea, pentru ca (zice acela§i Moise) : «Sa nu tesi in

haina de Una. (fir de) in» (Deut. 22, 11), nici in haina de in (fir de lina).

«5a nu cultivi pe ogorul tau doua feluri de seminte. Sa nu impreunezi

vite de soiuri diferite ci sa le impreunezi cu cele de soiul lor». (Lev.

19, 19). /
:

Prin urmare, ne spune (Moise) prin acestea in taina, nu trebuie sa

cultivam in sufletul nostru (pe linga) virtute si rautate ; ca numai ger-.

menii virtutii trebuie sa se dezvolte in noi ; ca sxii'letul nu trebuie sai>

fie partas la doua duhuri ; la duhul lui Dumnezeu si la duhul lumii».
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Pentruca, zice : «De aceea gdsesc drepte toate poruncile Tale si urasc

orice cale a minciunii» (Ps. 118, 128).

5. Se cuvine ca sufletul eel fecioresc, pentru a se alipi de Dumne-
zeu sa se curateasca nu numai de pacatele cele vazute, adica de desfriu,

de ucidere, de furt, de cuvinte urite, de minciuna, de iubirea de argint

si de lacomie, ci cu si mai multa (grija) sa se curateasca de (patimile)

cele ascunse — precum am zis — adica de pofte, de slava desarta, de
dorinta de a fi admiral de oameni, de prefacatorie, de iubirea de sta-

pinire, de viclenie, de obiceiurile cele rele, de ura, de necredinciosie,

de invidie, de egoism, de infumurare si de toate cele asemenea lor.

Pentruca, iata, zice Scriptura, ca pacatele cele ascunse ale sufletului

sint puse in egala masura alaturi de cele din afara. Zicind Domnul :

«Dumnezeu a risipit oasele celor ce vor sa placd oamenilom (Ps. 52, 6)

si : «Domnul uraste pe bdrbatii care varsa singe si inseald» (Ps. 5, 6),

arata ca Dumnezeu uraste in egala masura pe eel viclean si pe eel

ucigas.

Se spune in alt loc : «Cu inimd nelegiuitd lucrati pdmintul...» Si :

«Vai voud cind oamenii vd vor vorbi de bine» (Luca 6, 26). Cu alte cu-

vinte, (vai voua) atunci cind veti voi sa fiti vorbiti de bine de oameni

si cind veft astepta slava si lauda din partea lor. Pentru ca, facind bine,

acum, este posibil ca fapta voastra sa ramina ascunsa ? De-altfel, Dom-
nul Insusi zice : «Sa straluceascd lumina voastra inaintea oamenilor»

(Matei 6, 16). Numai ca, zice, sirguiti-va sa faceti bine spre slava lui

Dumnezeu si nu de dragul slavei desarte, ca unii care iubiti lauda de

la oameni. (De-altfel), pe cei ce savirsesc astfel de greseli, Mintuitorul

i-a aratat ca fiind si necredinciosi, atunci cind a zis : «Cum puteti voi

sd credeti, cind primiti slava unii de la altii, iar slava care vine de la

Dumnezeu nu o cdutati?» (loan 5, 44). Apostolul (Pavel) spune ca spre

slava lui Dumnezeu sa se faca pina si faptul de a minea si a bea. El

zice : «Ori de mincati, ori de beti, ori altceva de faceti, toate spre slava

lui Dumnezeu sd le jacetu (I Cor. 10, 31). Pe de alta parte, divinul loan

asociind ura cu uciderea, zice: «Cel ce uraste pe fratele sdu este uci-

gdtov de oameni» (I loan 3, 45).

6. «lubirea pe toate le sufera... pe toate le rabdd, iubirea nu cade

niciodatdr> (I Cor. 13, 7—8). Cuvintul : «niciodata nu cade» aceasta in-

searnna : Cei ce dobindesc darurile mai inainte pomenite ale Duhului,

dar nu se elibereaza definitiv, prin iubire, de patimi, n-au ajuns la

(limanul) eel sigur, ci se afla in pericol si se tern de duhurile cele vi-

clene. Numai aceasta nu cade, pentru ca nu mai este pindita de patimi.

Celelalte harsime, insa, ca limbile ingerilor, profetia, cunostinta toata

si darurile vindecarilor, comparate cu ea, sint ca nimic.
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7. Prin aceste (cuvinte) ne-a indicat scopul, masura desavirsirii

(spre care sa tindem).

Eliberindu-se, deci, fiecare de astfel de bogatii (trecatoare), sa se

avinte, cu caldura sufleteasca si cu staruin^a pe acest drum duhovni-

cesc, pina ce isi va realiza (menirea lui), dupa cum s-a spus : «Nu stiti

voi ca acei ce aleargd in stadion toti alearga, dar numai unul ia pre-

miul ? Alergati asa ca sd-l luati» (I Cor. 9, 24).

8. Acest (scop) se ajunge, atunci cind cineva se leapada de sine,

cind, de buna voie, da totul fratilor si nu refine pentru sine nimic, afa-

ra numai de imbracaminte si cele necesare, cind este liber din toate

parole, cind este pentru to^i ca un sclav cumparat pe argin^i, (cind se

supune tuturor) si in deosebi conducatorilor, — respectind cuvintul lui

Hristos care zice : «Cel ce va voi sa fie primul si mai mare intre voi

set fie eel mai de pe urma, slujitorul si robul tuturor» (Matei 20, 27) ; sa

nu umble dupa slava, cinste si lauda si sa nu incerce sa filaca ochilor

oamanilor, ci sa se socoteasca pe sine dator tuturor si sa slujeasca pe

frati in iubire si simplitate.

9. Se cuvine ca aceia care conduc comunitatea fratilor sa socoteas-

ca un lucru important, faptul de a se lupta, cu uneltirile celui viclean
;

sa se arate smeriti si sa nu fie coplesiti de patima mindriei, sa nu se

considere stapini, iar pe frati sa-i considere supusi
;
(pentru ca, in caz

contrar), in loc de mare cistig, isi agonisesc paguba. Ca niste parin^i in-

gaduitori, se cuvine, mai degraba, pentru Dumnezeu, sa slujeasca co-

munita^ii, atit cu trupul cit si cu duhul ; sa se ingrijeasca (de mem-
brii) ei, ca de fiii lui Dumnezeu, sa certe cind trebuie, dar sa si mingiie.

(Dar nu ingaduim), ca in numele smereniei si al blindetei sa se

instaleze in minastiri neorinduiala si sa nu se mentina ordinea cuve-

nita dintre cei ce conduc si cei condusi.

Prin urmare, (conducatorii spirituali) sa se considere in adincul

cugetului lor ca niste robi netrebnici ai tuturor fratilor, dar si ca nis-

te pedagogi, carora li s-au incredin^at fii duhovnicesti ; sa se sirguiasca,

cu tot sufletul si cu frica lui Dumnezeu a forma pe fiecare dintre frati

pentru tot lucrul eel bun, bine stiind ca plata mare isi agonisesc pentru

aeeasta osteneala.

10. Dupa cum aceia care primesc tineri pentru a-i educa sint ca

si stapinii lor si de dragul educatiei si al bunelor moravuri nu se dau

la o parte sa le aplice pedepse, tot asa si intiistatatorii, au dreptul sa

pedepseasca pe aceia dintre frati care necesita educare, dar sa n-o faca

impinsi de patima mindriei si a grandomaniei, nici de gindul razbuna-

rii, ci s-o.faca cu blinde^e, gindindu-se la folosul duhovnicesc sfi la in-

toarcerea acestora.
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11. (Aratind) multa staruinta, osteneala, grija si lupta, putem, prin

harul si darul lui Hristos, care prinde chip in noi, sa dobindim iubirea

fa^a de Dumnezeu. Implinind aceasta porunca (a iubirii lui Dumnezeu),
usor o putem implini si pe cea de a doua, referitoare la iubirea fata de
aproapele.

Sa ne sirguim in deosebi fata de prima porunca, pentru ca celei

care vine dupa ea o va urma in chip firesc. Daca cineva, neglijind po-
runca cea dintii si cea mai mare, adica iubirea fata de Dumnezeu, care

este strins legata de buna dispozitie interioara si de cugetele cele sa-

natoase fata de Dumnezeu, vrea s-o implineasca pe cea de a doua, ii

va fi cu neputinta s-o implineasca cu adevarat si precum trebuie. Pen-
tru ca, gasind cugetul lipsit de iubire si de cautarea lui Dumnezeu, eel

viclean face sa i se para grele poruncile divine, sa iste in suflet murmu-
rare, nemultumiri si reprosuri impotriva slujirii fratilor sau amagin-
du-1 cu gindul ca este virtuos, il face sa se mindreasca, sa se considere
cinstit, important si ca implineste poruncile in chip desavirsit.

12. Cind un om se socoteste implinitor al poruncilor, de buna sea-

ma ca grese§te si pacatuieste impotriva lor ; cind singur se judeca nu
mai lasa loc celui ce judeca corect.

Pentru c3 atunci cind «Duhul lui Dumnezeu marturiseste impreu-
na cu duhul nostru» (Rom. 8, 6), precum spune Sfintul Apostol Pavel,
sintpm cu adeVarat vrednici de Hristos si fii ai lui Dumnezeu si nu
cind, dupa propria parere, ne socotim drep^i. «Pentru ca nu eel ce se

lauda singur este dovedit bun, ci acela pe care Domul il lauda» (II Cor.

10, 18). Ca daca omul pierde amintirea sj frica de Dumnezeu, in mod
firesc iubeste slava (desarta) si vineaza lauda celor pe care-i slujeste.

Un astfel de om este numit si necredincios de catre Domnul, precum
deja s-a aratat. Pentru ca, zice : «cum puteti voi sa credeti cind primiti
slava unii de la altii, iar slava care vine de la unicul Dumnezeu n-o
cautati ?» (loan 5, 44).

13. La iubirea de Dumnezeu nu se poate ajunge, dupa cum s-a

spus, decit prin multa lupta si truda a min^ii, prin cugete curate sj prin

grija continua de a savirsi cele bune ; de buna seama potrivnicul im-

piedica mintea noastra §i nu-i permite, ca amintindu-si de faptele bu-
ne, sa ajunga la iubirea divina, §i (mai mult decit atit) imbie simtirea

cu pofte pamintesti.

Atunci "cind mintea este preocupata continuu de iubirea si aminti-

rea lui Dumnezeu, atunci are loc moartea celui viclean, si as zice, spin-

zurarea lui. Din prima si singura poruncS a iubirii de Dumnezeu izvo-

rSste iubirea sincera de frati, simplitatea cea adevarata, blinde^ea, ru-

gaciunea si oricare dintre virtutile cele mlnunate. Prin ufmare, este
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nevoie de multa osteneala tainica, de cercetare a cugetelor, de exerci-

tare a simturilor sufletului nostru, celor slabite (de pacat), pentru a

distinge ceea ce este bine de ceea ce este rau, pentru a reinviora si in-

tari — indreptind cu staruinta mintea noastra spre Dumnezeu — ma-
dularele sufletului cele obosite. Si astfel, mintea noastra, pentru tot-

deauna alijpita de Dumnezeu, se va face un duh cu Domnul, dupa cu-

vintul lui Pavel.

14. Cei ce iubesc virtutea, neincetat trebuie sa duca aceasta lupta

si osteneala tainica. Numai asa implinesc porunca, fie ca se roaga, fie

ca slujesc, fie ca maninca sau beau. Numai asa, orice lucru bun fac,

spre slava lui Dumnezeu il fac si nu spre slava lor.

Iubirea lui Dumnezeu va face ca implinirea poruncilor sa li se para

usoara, va face sa dispara toata greutatea lor.

15. Dupa cum s-a aratat( mai inainte), eel viclean depune toata

staruinta sa abata cugetul de la amintirea, frica si iubirea lui Dumne-
zeu. El il ademeneste cu momeli pamintesti, si-1 abate (uneori) de la

cele cu adevarat bune la cele care numai par a fi bune.

16. Virtutile se trag si se tin una de alta, intocmai ca un lant sfint.

Asa, de exemplu, rugaciunea se leaga de iubire, iubirea de bucurie, bu-
curia de blinde^e, blindetea de smerenie, smerenia de slujire, slujirea

de speran^a, speranta de credin^a, credin^a de ascultare iar ascultarea

de simplitate. Dupa cum si cele rele una de alta se leaga : ura de minie,

minia de mindrie, mindria de slava desarta, slava desarta de nepasare,

nepasarea de duritate, duritatea de dormitare, dormitarea de dispretui-

re, dispre^uirea de lene, lenea de josnicie, iar josnicia de pofte. Si tot

asa celelalte fe^e ale rautatii legate sint una de alta.

17. Pe orice lucru bun facut de om, eel viclean vrea sa-1 intineze,

prin amestecarea (lui) cu germenii sai, adica cu slava desarta, cu infu-

mUrarea, cu murmurul si cu oricare altul dintre acestea ; face aceasta

pentru ca binele realizat sa nu fie facut doar de dragul lui Dumnezeu
sau din pornire proprie.

S-a scris ca Abel a adus jertfa lui Dumnezeu : «din oile cele intli

n&scute ale sale si din grasimea k>f» (Gen. 4, 4), si ca fratele sau Cain

deasemeni a adus jertfa lui Dumnezeu, dar din roadele pamintului si

nu din cele dintii ; Dumnezeu a privit cStre jertfa lui Abel, dar n-a luat

in seama darul lui Cain.

Din acest (episod) aflam ca un lucru bun poate sa nu fie facut pre-

cum trebuie ; mai precis, nu este facut precum trebuie, atunci cind este

facut cu neglijenta sau cu dispret, cind este facut pentru un motiv

oare'eare, dar nu de dragul lui Dumnezeu. De aceea se intimpla sa nu
fie primit de Dumnezeu.
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CUVINTE DESPRE RUGACIUNE

1. Lucrul eel mai bun la care ajunge cineva este obisnuinta cu ru-

gaciunea. Prin mijlocirea ei, acesta dobindeste si celelalte (bunuri), iar

(Domnul) care il cheama carte sine, ii intinde mina intru ajutor. Prin

rugaciune se face partas la energia cea tainica, la sfintenia lui Dumne-
zeu, iar mintea lui se uneste printr-o iubire de negrait cu Domnul.
Pentru ca zice (Psalmistul) : «Dat-ai veselie inimii mele» (Ps. 4, 7). Si

Domnul insusi (adauga) : «imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vos-

tru» (Luca 17, 21). La ce altceva s-ar putea referi faptul ca imparatia

este inlauntrul (oamenilor), daca nu la bucuria cereasca a Duhului care

se arata in chip real in sufletele celor vrednici ? Pentru ca sufletele

cele vrednice prin partasia reala la Duhul, primesc inca de acum arvu-

na si pirga bucuriei si veseliei celei duhovnicesti de care se vor im-

partasi sfintii in imparatia lui Hristos. Pentru ca, zice (Psalmistul) :

«Inima si trupul meu s-au bucurat intru Dumnezeu eel viu» (Ps. 83,

2). Si : «Ca din seu si din grasime sa se bucure sujletul meu» (Ps. 62,

6). (Aceste cuvinte), ca si cele asemenea lor, acelasi lucru arata, (si anu-

me) bucuria si mingiierea reala pe care le da Duhul.

2. Si fiindca lucrul eel mai mare dintre toate este rugaciunea, gri-

ja cea mai mare ei trebuie sa i se arate, ca nu cumva sa sufere vata-

mare din partea celui rau. Pentru ca, cu cit cineva arata grija de un
mare bun, pe atit il ataca eel viclean cu si mai mare staruinta. Un ast-

fel de om va trebui sa arate multa vigilen^a, ca si mai mult, zi de zi,

sa se arate roadele staruintei sale in rugaciune, (adica) iubirea, sme-
renia, simplitatea si bunatatea, ca progresul sau intru cele duhovni-
cesti sa se faca vadit si sa cheme si pe al^ii la un zel egal.

3. Dumnezeescul Apostol( ne inva^a) sa staruim in rugaciune si sa

ne rugam neincetat (I Tes. 5, 17), iar Domnul ne asigura ca : «Dumne-
zeu va face dreptate celor ce striga catre El ziua si noaptea» (Luca 18,

7). Tot El mai spune : «Privegheati si rugati-va» (Matei 26, 41). Prin

urmare, se cuvine ca totdeauna sa ne rugam si sa nu ne molesim. Dar,

staruind cineva in rugaciune si luind asupra-si un lucru atit de impor-

tant, dator este sa dea lupta mare §i ne§ovaelnica, pentru ca sa infrin-

ga piedicile (ce vin in calea) rugaciunii :
— somnul, indiferen^a, greu-

tatea trupului, nalucirea gindurilor, instabilitatea mintii si toate unel-

tirile celui rau — sa . treaca prin necazuri §i peste razboiul pe care du-

hurile cele viclene il due cu minie impotriva lui, impiedicindu-i sufle-

tul sa caute neincetat adevarul si pe Dumnezeu §i sa se apropie de

Hristos.
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4. Se cuvine ca acela care se dedica rugaciunii sa procedeze cu

barbatie, sa arate zel, trezvie, rabdare, lupta spirituals si osteneala tru-

peasca ; sa nu se moleseasca si sa nu cedeze cugetelor ce se abat de la

calea (cea dreapta), somnului mult, toropelii si confuziei ; sa nu scoata

tipete tulburatoare si necuvincioase ; sa nu permita mintii sa (fie preo-

cupata) de vreun lucru de acest fel, ci sa aiba cugetul, odata cu incli-

narea genunchilor, departe de orice lucru care il poate duce la rataci-

re
;
pentru ca nimic nu-1 poate impiedica atunci cind, pregatindu-se, ve-

gheaza, cind se impotriveste gindurilor de prisos, (nascute) de materie

(din el), cind cerceteaza si judeca totul, cind doreste totdeauna pe Dom-
nul, chiar daca este amagit, in diferite feluri, de rautate. Sa nu se min-

dreasca fata de cei oe nu pot sa staruiasca in rugaciune, ca nu cumva,

impins de astfel de ispita a rautatii, sa strice lucrul eel bun si sa-1 lase

prada demonului celui viclean.

5. Iar daca rugaciunea n-o impletim cu smerenia, iubirea, simpli-

tatea si bunatatea, atunci rugaciunea, sau mai degraba aparenta de ru-

gaciune, ne foloseste foarte putin. Acest lucru nu-1 spunem doar despre

rugaciune, ci si despre orice efort si osteneala, (ca de exemplu), despre

feciorie, post, privighere, psalmodiere, slujire si despre orice fapta sa-

virsita de dragul virtutii. Pentru ca, daca nu rodeste in noi, dupa cum
trebuie, iubirea, pacea, bucuria, blindetea, smerenia, credinta, indelun-

ga rabdarea si bunavoin^a, la nimic bun nu duce efortul depus. Efortu-

rile depuse vizeaza (anumite) roade si un (anumit) folos. Or, nearatin-

du-se intru noi roadele iubirii, zadarnica este osteneala. Cei ce se afla

in aceasta stare, nu se deosebesc cu nimic de cele cinci fecioare nein-

telepte, care, pentru faptul ca nu au avut in inimi untdelemnul eel du-

hovnicesc — adica virtutile savirsite cu ajutorul Duhului — au fost nu-

mite neintelepte, au fost indepartate in chip rusinos de camera cea

imparateasca si nu au primit nici o rasplata pentru osteneala fecioriei.

Ca dupa cum cineva, lucrind intr-o vie, isi da toata silinta si oste-

neala, in speranta (ca va obtine) roade, iar daca roadele nu apar, za-

darnica se arata lucrarea lui — tot asa si noi, daca ajutati tie lucrarea

Duhului, nu vedem inlauntru nostru, nu marturisim, cu toata indraznea-

la si simtirea duhovnieeasca roadele iubirii, ale pacii, ale bucuriei si

ale celorlalte virtuti, pe care le-a enumerat Apostolul, n-avem nici un

folos de la osteneala fecioriei, a rugaciunii, a psalmodierii, a postului s,i

a privegherii. Se cuvine, deci, dupa cum am spus, sa ne ostenim cu tru-

pul si cu sufletul tocmai in speranta (ca vom dobindi) roade spirituale ;

aceste roade ale virtutilor vor aduce in sufletele cele smerite si credin-

cioase bucuria si plicerea de negarit a Duhului-
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Dar separat sa se socoteasca osteneala de fruct, dupa cum si sint

separate. Pentru ca, daca cineva cugetind gresit, consdiera propria si-

linta si osteneala, drept fruct al Duhului, pe sine se inseala si se lip-

seste de roadele cu adevarat mari ale Duhului.

6 Dupa cum eel ce s-a detat cu totul pacatului se lasa prada, ca

unor lucruri firesti, patimilor care il necinstesc si care sint impotriva

firii, adica desfriului, lacomiei, urei, vicleniei si celorlalte fapte ale rau-

tatii, tot asa si eel ce este cu adevarat si cu desavirsire crestin, impli-

neste, cu bucurie si placere duhovniceasca, cu usurinta si fara osteneala,

ca pe niste lucruri firesti — pentru ca nu mai are a se lupta cu pati-

mile cele rele — toate virtutile si toate roadele Duhului cele mai presus

de fire, adica iubirea, pace, rabdarea, credinta, smerenia si pe oricare

alta din acest lant cu adevarat de aur al virtutii. (Realizeaza aceasta)

intrucit a fost cu desavirsire izbavit de Domnul si a primit in inima,

de la Duhul eel bun, pacea desavirsita si bucuria lui Hristos. Un astfel

(de om) s-a unit cu Hristos si face cu El un singur duh.

7. Se cuvine ca aceia, care din cauza lipsei lor de maturitate, (nu)

arata iubirea desavirsita, sa implineasca intocmai ca pe o porunca di-

vina, ca pe o slujire duhovniceasca, cu evlavie, credinta si frica de
Dumnezeu, slujirea ; sa nu a^tepte rasplata, cinste sau multumire de

la oameni, nici sa nu murmure, sau sa fie mindri, sau (sa traiasca in

neglijen^a si toropeala. Pentru ca o astfel de fapta strica aceasta lucrare

buna, pe cind evlavia, teama de (Dumnezeu) si bucuria (duhovniceasca)

o face bineplacuta lui Dumnezeu.

8. O bunatate ! O iubire de oameni ! Cita indurare a aratat Durtf-

nezeu fata de noi ! Domnul S-a coborit la oameni ca sa le arate ca

nimeni nu va fi lipsit de rasplata pentru luerul eel bun ; ca to^i trebuie

sa se inal^e de la faptele (bune) mici, la cele mari ; ca nici un pahar de

apa rece nu va fi lipsit de rasplata. Pentru ca zice : «Cel ce va da de

baut unuia dintre acestia mici numai un pahar de apa rece, in nume de

ucenic, adevarat graiesc voud : nu va pierde plata sa» (Matei 10, 42).

Si iarasi : «lntruclt ati facut unuia dintr-ace^ti jrati ai Mei, prea mici,

Mie Mi-ati jacut» (Matei 25, 40). Numai ca fapta sa se faca dupa (voia

lui) Dumnezeu si cu gindul de a ob^ine slava. Adaosul : «in nume de

ucer,ic» are sensul : cu frica si cu iubire de Hristos. Deasemeni, dupa

ce Domnul a mustrat pe cei ce fac binele in chip ostentativ a adaugat :

«Amin, zic voua ; §i-au pierdut plata lor» (Matei 6, 5).

9. Ca o temelie (a vietii) in comunitate, sa fie pusa, inainte de

toate, cura^ia sufleteascS, ' iubirea reciproca, bucuria si smerenia ca nu

cumva ingimfindu-se unii fata de ahii si murmuririd sa faca osteneala

fara de folos. Cel ce staruie neincetat in rugaciuni sa nu nu se poarte'



ALTE SAPTE OMILII 301

cu mindrie fata de eel ce nu poate sa faca asa. Cel ce se dedica slujirii

sa nu murmure impotriva celui ce se indeletniceste cu rugaciunea. Pen-

tru ca atunci cind (fra^ii) se refera (si slujesc) unii altora cu astfel de

simplitate si dispozitie (sufleteasca), surplusul (de merit) al celor ce

se ocupa cu rugaciunea acopera lipsa' celor ce slujesc. Deasemeni, sur-

plusul (de merit) al celor ce slujesc acopera lipsa celor ce se ocupa cu

rugaciunea. Si asa egalitatea (dintre ei) este salvata, dupa cum s-a

scris : «Cel care strinsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar eel care

strinsese mai putin nu ducea lipsa de loc» (Ies. 16, 18).

10. Atunci vom face voia lui Dumnezeu «precum in cer asa §i pe

pamint» (Matei 6, 10), cind, dupa cum s-a scris, nu vom arata mindrie

unii fa^a de altii ; cind vom fi uniti in simplitate, in iubire si in pace,

iar invidia va disparea ; cind vom socoti propasirea aproapelui drept

propasirea noastra, iar paguba lui drept paguba noastra. (Trebuie, insa,

amintit) ca acela care se leneveste la rugaciune si la slujirea fratilor,

eel ce savirseste cu neglijenta si toropeala lucrul (bineplacut) lui Dum-
nezeu este de-a dreptul numit lenes de Apostol si este condamnat ca

unul care nu este vrednic sa obtina piinea (cea de toate zilele). Pentru

ca a zis : «Daca cineva nu vrea sd lucreze, acela nici sa nu mdnince»

(II Tes. 3, 10). In (cartea) Intelepciunii (deasemeni se spune) : «Multa

rautate a invatat (pe oameni) nelucrarea» (Ecles. 23, 29). Se cuvine,

deci, ca fiecare sa faca faptele placute lui Dumnezeu ; sa se piece eel

putin spre un lucru din cele bune, ca nu cumva fiind aflat intru totul

fara de rod, sa fie lipsit de partasia bunurilor celor vesnice.

11. Este necesar sa aducem marturia Sfintelor Scripturi si sa de-

monstram acelora care sustin ca este imposibil sa ajunga cineva la

desavirsire si la eliberare de patimi, odata pentru totdeauna, — chiar

daca participa la Duhul Sfint si este prin de El — ca nu cunosc cum
stau lucrurile si ca atunci cind vorbesc mint si gresesc. Pentru ca zice

Domnul : «Fiti, dar, voi desdvirsiti, precum Tatdl vostru Cel ceresc

desdvirsit este» (Matei 5, 48). Quratia cea desavirsita prin aceste cuvinte

o arata : «(Pdrinte), voiesc ca, unde sint Eu, sd fie impreund cu Mine
si aceia (pe care Mi i-ai dat), ca sd vada slava Mea» (loan 17, 24).

Acestea, deci, sint cuvintele Celui care a zis : «Cerul si pdmintul vor

trece, dar cuvintele Mele nu vor trece» (Matei 24, 35 ; Luca 21, 33).

Deasemeni, Apostolul zice : «Sjdtuim si invdtdm pe orice om, intru toatd

(intelepciunea) ca sd infdtisdm pe tot omul, desdvirsit in Hristos Iisus»

(Coios. 1, 28). Dar si cuvintul : «Pind ce vom ajunge toti la unitatea cre-

dintei si a cunoasterii Fiului lui DumneZeu, la starea bdrbatului de-

sdvirsit, la mdsura virstei deplindtdtii lui Hristos» (Efes 4, 13) acelasi

sens are. Prin urmare, tinzind spre desavirsire, doua lucruri trebuie
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sa avem in vedere : in primul rind, sa cautam de dragul inaltarii (du-

hovnicesti) sa aducem cit mai repede lupta la capat ; iar in rindul al

doilea, sa nu alunecam spre infumurare, ci sa fim smeriti si sa ne con-

sideram mici pentru ca n-am ajuns inca la desavirsire.

12. Cei ce afirma (ca nu se poate ajunge la desavirsire), din trei

puncte de vedere aduc o farte mare paguba sufletului lor : in primul

rind, pentru ca au incredere in Scripturile cele inspirate ; in al doilea,

pentru ca necunoscind scopul suprem al crestinismului, nu numai ca

nu pot sa ajunga la el, dar nici nu pot sa arate zel, foame si sete dupa

virtute ; multumindu-se cu implinirea unor obiceiuri, a unor ceremonii

exterioare si cu putine realizari, nu mai gindesc la nadejdea lor su-

prema, la desavirsire si la curatia de toate patimile ; in rindul al treilea,

crezind ca prin putinele lor realizari au ajuns pe culmea virtutilor si

nemaisilindu-se a ajunge la desavirsire, nu numai ca nu pot sa arate

smerenie, saracie si zdrobire a inimii, dar justificindu-se pe ei insisi,

ca pe unii care au ajuns la desavirsire, nu permit propa^irea zilnica.

13. Pe cei care sustin ca este imposibil ca oamenii sa realizeze,

cu ajutorul Duhului, desavirsirea — care inseamna o creatie noua, o

reinnoire a inimii — Apostolul ii aseamana cu cei care nu s-au invred-

nicit sa intre in pamintul fagaduin^ei din pricina necredintei lor, iar

«oaseZe le-au ramas in pustiu» (Evr. 3, 17).

Ca ceea ce acolo era pamintul eel vazut al fagaduintei, este aici

izbavirea, cea dintru ascuns, de patimi. Pe aceasta Apostolul a aratat-o

drept sfirsitul a toata porunca. Acesta este pamintul eel adevarat al

fagaduintei
;
pentru aceasta s-au formulat toate acelea in chip simbolic.

Ingrijindu-se de ucenicii sai, ca nu cumva in cugetul cuiva sa se

a§eze necredinta, divinul Pavel zice : «Luati seama, fratilor, sa nu fie

cumva, in vreunul din voi, o inima vicleana a necredintei, ca sd va de-

pdrteze de la Dumnezeul Cei viu» (Evr. 3, 12). Aici (verbul) «a se

departa» nu este folosit cu sensul de a nega, ci cu eel de a nu crede

in promisiunile facute.

Punind fata in fata pe cele spuse tipic in alegoriile iudeilor, cu

adevarul, zice : «Cine sint cei care, auzind, s-au razvratit ? Oare nu

ioti care au iesit din Egipt, prin Moise ? Si impotriva cui a tinut minie

timp de patruzeci de ani ? Nu impotriva celor ce au pdcatuit, ale cdror

oase au cdzut in pustie ? Si cui S-a jurat cd nu vor intra intra odihna

Sa, dacd nu celor ce au fost neascultdtori ?» (Evr. 3, 16—18). §i adauga :

«Sa ne temem, deci, ca nu cumva, citd vreme ni se lasd fdgdduinta sd

intram in odihna Lui, sd para ca a ramas pe urmd cineva dintre voi —
Pentru ca noua ni s-a binevestit ca si acelora, dar cuvintul propovd-

duirii nu le-a fost lor de folos, nefiind unit cu credinta la cei care l-au
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auzit. Pe cind noi, pentru cd am crezut, intram in odihna» (Evr. 4, 1—3).

Si dupa putln, iarasi adauga : «Sd ne silim, deci, ca sd intram in acea

odihna, ca nimeni sd nu cctdd in aceeasi pildd a neascultariu (Evr. 4, 11).

Ce alta odihna a crestinilor este, daca nu izbavirea de patimile pacatului

si lccuirea deplina si activa a Duhului celui bun in inima cea curata ?

Dar, revenind la credinp, zice din nou (Apostolul) : «Sd ne apro-

piem cu inima curata, intru plinatatea credintei, curatindu-ne prin

stropire inimile de orice cuget rdu» (Evr. 10, 22). Si iarasi : «Cu cit

mai mult singele lui Hristos va curati cugetul vostru de japtele cele

moarte, ca sd slujiti Dumnezeului Celui viu ?» (Evr. 9, 14). Se cuvine,

deci, ca noi, sa marturisim bunatatea nemarginita a lui Dumnezeu,
anuntata oamenilor prin aceste cuvinte, si ca niste robi recunoscatori

sa primim ca adevarate si sigure pe cele promise
;

(sa luam aminte) ca

nu cumva lenea sau slabiciunea cugetului sa ne impiedice a ne atasa

odata pentru totdeauna Creatorului si sa tintim masura suprema a viecii.

In acelasi timp sa putem obftne mila pentru cugetul drept si ne-

induplecat si pentru credinta cea sanatoasa.

14. Martor este Dumnezeu Insusi ca, savirsindu-se dupa cuviinta,

lucrarea rugaciunii si a cuvintului este mai presus de orice virtute

si de orice porunca. Intrind (Iisus) in casa Martei si a Mariei, pe cind

Maria sta la picioarele Lui si se desfata cu parfumul cuvintului Sau,

Marta se ocupa de slujba (casei).

Si venind Marta ca s-o mustre pe sora ei ca n-o ajuta la lucru,

(Mintuitorul) Hristos, subliniind ceea ce este principal fata de ceea ce

este secundar, ii spune : Marto, Marto te ingrijesti si pentru multe te

silesti ; dar un lucru trebuie ; Maria, insd, partea cea buna si-a ales,

care nu se va lua de la ea» (Luca 10, 41—42). A zis acestea, nu pentru
ca ar fi dezaprobat slujirea treburilor (casei), ci pentru a sublinia faptul

mai important fata de eel mai putin important. Cum sa fi dezaprobat

slujirea cind El insu§i a practicat-o, cind El insusi a spalat picioarele

ucenicilor si cind El insusi a poruncit ucenicilor sa faca acelasi lucru,

unii fata de altii ? Nu numai atit, dar vom vedea ca §i Apostolii, slu-

jind la mese, au dat indata intiietate rugaciunii si cuvintului. «Pentru

cd nu este drept», zicea (Apostolul Petru), «ca noi, Idsind cuvintul lui

Dumnezeu, sd slujim la mese» (Fapte 6, 2). De aceea, rugindu-ne «sa

rinduim la aceastd slujba bdrbati plini de Duhul Sfint, iar noi sa std-

ruim in rugdeiune si in slujba cuvintului^ (Fapte 6, 3—4). Vezi cum

au preferat pe cele principale celor secundare, des,i stiau ca ambele

(slujiri) pureed din aceeasi radacina buna !
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CUVlNT DESPRE RABDARE SI DISCERNAM1NT

1. Asa arata cei ce vor sa asculte de Cuvintul lui Dumnezeu si

sa dea rod bun ; suspina, sint tristi §i pling (pentru pacatele lor), sint

staruitori, insa si linistiti.

Iar faptele lor acestea sint : privegherea, postul, cumpatarea, blin-

detea, indelung-rabdarea, rugaciunea neintrerupta, cercetarea dumne-

zeiestilor Scripturi, credin^a, smerenia, rabdarea, ascultarea, iubirea de

i'rati, bunatatea, decen^a si toate faptele cele luminoase care sint inspi-

rate de Domnul. Pe cind cei ce nu (vor) sa faca roadele vietii asa arata :

sint nepasatori, neatenti, fara masura, cu privirea nestatornica, mur-

muratori, cu duhul tulbure. Iar faptele lor acestea sint : imbuibarea,

minia, supararea, vorba multa si urita, infumurarea, incapatinarea, ne-

credinciosia, nestatornicia, umblarea dupa cistig necinstit, iubirea de

argint, invidia, intriga, risul nestapinit si toata fapta cea intunecata,

care vine de la satan.

2. Se spune ca, cu ingaduinta lui Dumnezeu, diavolul n-a fost tri-

mis indata in gheena, partea lui de mostenire, ci a fost lasat printre

oameni, in vederea incercarii si pedepsirii lor. (Nepedepsirea lui ime-

diata avea un dublu rost : ispitind pe sfinti, avea sa-i faca, chiar si

fara voia lor, mai drep^i ?i mai vrednici de slava ;
intinzind curse si

aratindu-se si rautatea fata de sfinti, avea sa-si pregateasoa o pedeapsa

si mai mare. Pentru ca zice dumnezeiescul Apostol : «(S-au fdcut aces-

tea) pentru ca pacatul sa devind peste masura de pacatosn (Rom. 7, 13).

3. Amagind pe Adam si punind stapinire pe el, dusmanul i-a smuls

si puterea pe> care o avea mai inainte §i s-a declarat stapin al aces-

tui veac.

La inceput, insa Domnul, pe om 1-a pus conducator al acestui veac

si stapin peste cele vazute. Atunci nici focul nu avea putere asupra lui,

nici apa nu-1 ineca, nici fiarele nu-1 vatamau, nici veninul nu-i facea

vreun rau. Dar de cind s-a supus inselaciunii, a predat inselatorului

conducerea. Pentru acest motiv, vrajitorii si inselatorii savirsesc lucruri

ciudate, cu ingaduinta lui Dumnezeu, dar cu puterea celui rau. Acestia

au puterea asupra vietatilor veninoase si infrunta cu indrazneala focul

si apele, asa cum Ianis si |amvris s-au impotrivit lui Moise, si dupa

cum s-a impotrivit lui Petru, Simon (magul).

4. Cred ca diavolul, atunci cind a vazut pe fata stralucitoare a lui

Moise, slava cea dintru inceput a lui Adam, nu putin s-a tulburat ;

(s-a tulburat) pentru ca aceasta era o dovada sigura ca imparatia lui

va fi nirhicita. Nimic nu ne impiedica (sa credem acest lucru), iar

cuvintul Apostolului acest sens il are.
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El zice : «Moartea a impdratit de la Adam pind la Moise si peste

cei ce nu pacatuiserav (Rom. 5, 14). Eu cred ca chipul slavit al lui

Moise este asemanare si tip (a primului om) creat de miinile lui Dum-
nezeu

; de aceea, vazindu-1 moartea, mai precis cauzatorul mortii, dia-

v«lul, a si banuit surparea imparatiei lui ; acest lucru avea sa se in-

timple cu adevarat, pe vremea Domnului. Cu aceasta slava se imbraca

inca de acum adevaratii crestini. Moartea fiind nimicita de ei, inlaun-

irul lor, odata cu patimile eele necinstitoare, care nu mai pot sa lucreze

in ei, slava Duhului se arata din belsug in sufletele lor.

5. Amagindu-1 prin mijlocirea femeii, eel viclean a reusit sa inde-

parteze slava cu care era imbracat Adam. Si astfel Adam s-a aflat dez-

bracat si si-a vazut goliciunea lui, pe care mai inainte n-o vazuse,

i'iindca cugetul sau se deslata cu frumusetile ceresti. Dupa calcarea

poruncii gindurile sale s-au indreptat spre pamint si au devenit pamin-

vesti
; cugetul sau, (care mai inainte era) bun, s-a amestecat cu eel

trupesc al rautatii, paradisul a fost inchis, iar Heruvimului, celui cu

sabia de foe, i s-a dat porunca sa impiedice intrarea omului in el. Acest

fapt, care atunci s-a intimplat in chip vazut, se intimpla si acum, in

fiecare suflet, in chip nevazut. Valul intunericului, adica al duhului

celui lumesc, inconjoara inima si nu permite mintii si sufletului sa se

roage, sa creada sau sa iubeasca pe Domnul, dupa cum voieste. Aceasta

este experienta tuturor celor ce au crezut sincer in Domnul, au staruit

in rugaciune si au dus lupta staruitoare impotriva dusmanului.

6. Varga si bici al certarii este stapinul veacului acestuia pentru

cei ce sint prunci Intra Duhul. Dar pe cind acestora, pentru ispitele

si necazurile ce aduce asupra lor, le pregateste, dupa cum s-a spus mai
inainte, o slava si o cinste si mai mare, si-i face sa ajunga la desavirsire,

lui isi pregateste o pedeapsa mai mare si mai grea. Intr-un cuvint,

un plan foarte mare se infaptuieste prin el, dupa cum s-a spus undeva :

«Cel viclean colaboreazd la savirsirea binelui, dar nu cu gind bun»
(Rom. 8, 28). Ca pentru sufletele bune, chiar si faptele care par sa in-

durereze se termina cu bine. Asa spune si Apostolul : «Toate (cele care

se intimpla) celor ce iubesc pe Dumnezeu se termina cu bine» (cf.

Rom. 8, 28).

7. Aceasta varga a certarii a fost lasata ca prin ea sa se deosebeasca

cei buni de cei rai, dupa cum vasele (cele de lut), punindu-se la foe,

se arata cele bune (de cele slabe)
;

(pe cind cele bune rezista focului

si sint tinute), cele slabe, nesuportind caldura focului, se sparg si

se arunca.

Insa zidire si rob al lui Dumnezeu fiind, diavolul nu ispiteste niei

nu aduce necazuri (asupra omului), pe cit voieste, ei dupa cit ii inr^-

2* - SSfitnl Macarie
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duie Dumnezeu, iar Dumnezeu pe toate stiindu-le, ingSduie diavolului

sa supuna pe om la incercare, atita cit acesta poate (sa-i reziste), dupa
cum spune si Apostolul : «Credincios este Dumnezeu. El nu va ingadui

sa jiti ispititi mai mult decit puteti (indura) ; iar odata cu ispita va
aduce si scdparea din ea, ca sa puteti rabda» (I Cor. 10, 13).

8. Implorind (ajutorul lui Dumnezeu), cautind, batind la usa — asa

cum spunea Domnul — (omul) va obtine, in cele din urma implinirea

cererilor sale, (inclusiv indepartarea ispitei). Numai sa faca aceasta cu
incredere, sa ceara aceasta neincetat cu mintea si cu limba, sa-si stru-

neasca trupul, sa nu se incuree cu treburi lumesti, nici sa se complaca
in patimile rautatii. Pentru ca nu minte eel ce a zis : «Toate cite veti

cere, rugmdu-va cu credintd, veti primi» (Matei 2, 22). Cei care zic ca

de va implini cineva toate poruncile (Domnului) si nu va primi impli-

nirea cererilor Sale in acest veac, la nimic nu le Moseste aceasta, gre-

sesc si spun lucruri in dezacord cu Sfintele Scripturi.

Oare Dumnezeu este nedrept atunci cind noi implinim (indatoririle)

ce ne revin, iar El amina sa ne dea rasplata pe mai tirziu ? Tu de una

sa te ingrijesti : atunci cind sufletul se va desparti de acest trup mize-

rabil sa te afli luptind, nevoindu-te, asteptind implinirea promisiunii,

staruind in credinta si rugaciune. Eu iti spun, si sa nu te indoiesti de

aceasta, ca (atunci) vei pleca (din aceasta viata) cu bucurie si incredere

si vei fi socotit demn (sa mostenesti) imparatia (cerurilor). Cel ce are

credinta si staruie (in implinirea poruncilor), deja, (din aceasta viata)

se afla in comuniune cu Dumnezeu. Pentru ca, dupa cum «Oricine se

uitd la femeie, poftind-o, a si sdvirsit adulter cu ea in inima lui»

(Matei 5, 28) ; desi nu s-a intinat cu trupul, se socoteste ca deja a

desfrinat ; tot asa si eel ce respinge cu inima sa cele rele si se alipeste

de Domnul cu sufletul si iubirea sa, este ca si cind deja se afla in

comuniune cu Dumnezeu. Faptul de a starui in rugaciune si viata vir-

tuoasa este deja un mare dar de la Dumnezeu. Si daca faptul de a da

cuiva un pahar cu apa rece nu ramine fara rasplata, cu atit mai mult

cei ce se roaga lui Dumnezeu ziua si noaptea, vor primi rasplata lor.

9. Celui, care, in nedumerire zice : «Va veni, oare, o zi, in care

sa nu urasc pe fratele meu si sa nu mai fac acele rele, pe care con-

stient, dar fara de voie le savirsesc ?», trebuie sa i se spuna : Omul
este dator sa arate toata silinta, sa se lupte si sa se impotriveasca tot-

deauna, celui viclean si cugetelor celor rele. Intr-adevar, este imposibil

ca intunericul patimilor si cugetul eel rau al trupului sa nu-si arate

rodul lor rau, fie in ascuns, fie pe fata. Pentru ca, dupa cum atunci

cind exista o rana in trup, este imposibil, pina ce se vindeca, sa nu

puroieze cit de pu^in ;
— tratind-o, insa, ea se vindeca, dar netratind-o
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poate infecta intregul trup — tot asa §i patimile sufletului, pina ce se

vindeca, ele ramin, totusi, inlauntrul lui. Ele se vindeca, doar, in urma
unei intense conluerari cu harul lui Hristos. Dupa ce a pacatuit Adam,

in firea omului cea curata, s-a strecurat murdaria si intunericul pati-

milor. Aceasta tulbura si murdareste, atit trupul, cit si sufletul. Dar,

dupa cum fierul inrosit in foe si batut (cu barosul) se curata (de im-

puritati), iar aurul amestecat cu fier sau arama, (aruncat) in foe se

separa de acestea, tot asa si sufletul (omenesc), atingindu-se si lovit

fiind de focul Duhului celui bun, este curatit de toata rautatea si pa-

catul, prin mijlocirea neintinatelor patimi ale Mintuitorului.

10. Dupa cum facliile care sint aprinse din acelasi foe si de acelasi

untdelemn (sint sustinute), de multe ori nu dau aceeasi lumina, tot asa

si faptele (oamenilor) primesc stralucire diferita de la Duhul. Dupa
cum multi sint cei ce loeuiese intr-o cetate, au nevoie de aceeasi piine

si de aceeasi apa, dar unii sint batrini, altii sint barbati maturi, altii

sint tineri, iar altii prunci si mare este deosebirea intre ei, (tot asa

este si deosebirea dintre oameni).

In sfirsit, dupa cum griul, care se seamana pe aceeasi taring, odras-

le§tc spice diferite ;
— (este adevarat) ca dupa aceea boabele se aduc

pe aceeasi arie si in acelasi hambar se pun — trebuie sa credem ca

mortii, la inviere, vor fi slaviti cu slava diferita, conforma cu faptele

pe care le-au savirsit si cu partasia lor, inca de pe acum, la Duhul eel

dumnezeiesc, care locuieste in ei. Acest lucru vor sa spuna cuvintele :

«Stea de stea se deosebeste intru slaua» (I Cor. 15, 41).

11. Cel ce s-a nascut de la Duhul Sfint numai spre acest lucru

sa se sirguiasca : «Sa se curete de pacatul care locuieste in el. Pentru

ca acea nastere de la Duhul aduce intr-o anumita masura. in madulare,

chipul perfectiunii ; nu (aduce deplin desavirsirea) in putere, in cuget

si virtute. Numai eel ce ajunge la (starea) barbatului desavir§it §i la

masura virstei, reuseste sa se elibereze de (apucaturile) pruncului.

Acest lucru vor sa insemneze cuvintele Apostolului : «limbile si pro-

fetiile vor inceta» (I Cor. 13, 8).

Dupa cum eel ce ajunge deja barbat nu se mai multumeste cu

hrana, nici cu cuvintele (rostite) de un copil, (iar faptul de a ramine)

la ele il socoteste nedemn de sine, intrucit a pasit intr-un alt stadiu

al vietii, tot asa si eel ce progreseaza in implinirea preceptelor evan-

ghelice schimba pruncia cu desavirsirea duhovniceasca. Pentru ca zice

dumnezeiescul Apostol : «Cind m-am facut barbat, am lepadat pe cele

ale pruncului» (I Cor. 13, 11).
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12. Cel nascut dupa. Duh, este, intr-o anumita masura dupa cum
am aratat, desavirsit. (Este desavirsit) in sensul in care spunem despre

un prune ca avind toate madularele, este deplin.

De buna seama nu harul si Duhul, pe care il da Domnul, due la

pacat ; oamenii insasi isi sint lor cauza a relelor, atunci cind nu ur-

meaza harului si, prin aceasta, aluneca spre cele rele. Pentru ca omul

poate sa alunece, minat de cugetele sale, sa devina neglijent, dispretuitor

si trufas. lata ce spune Apostolul Pavel in acest sens : '<Pentru ca sa

nu ma trufesc (cu maretia descoperirilor) datu-mi-s-a mie un ghimpe
in trup, un inger al satanei», (sa ma bata peste obraz, ca sa nu ma
trufesc) (II Cor. 12, 7). lata, deci, ca si cei ce au ajuns pe culmea vir-

tutilor, nu sint in siguranta desavirsita. Trebuie insa, spus ca, de nu
i-ar da omul ocazie lui satan, acesta nu 1-ar stapini cu forta. De aceea,

fapta savirsita nu se atribuie nici lui Hristos, nici celui protivnic, (ci

omului).

Cel al lui Hristos este eel care se ataseaza in cele din urraa, harului

Sfintului Duh. Prin urmare, chiar de se naste cineva de la Duhul, adica

se face partas al Duhului Sfint, are Kbertate sa urmeze voia lui satan.

Pentru ca, daea pe om 1-ar duce cu forta, fie Domnul, fie satan, atunci

omul n-ar avea in sine nici motivul mergerii lui in iad, nici pe eel al

mostenirii imparatiei (cerurilor).

13. Cel ce iubeste virtutea, trebuie sa arate multa grija pentru

a deosebi binele de rau si pentru a cunoaste feluritele meste§ugiri ale

celui viclean, care obisnuieste, ca prin inchipuiri inselatoare, sa-i tul-

bure pe multi, sa-i chinuie si sa-i ia in stapinire.

Nu totdeauna, ceea ce inspira incredere este si folositor. De aceea,

nu trebuie sa se lase eineva in seama puterilor spirituale, spre pier-

zania lui ; chiar daea ar fi vorba desjpre ingerii din cer. Sa nu se gra-

beasca, ci sa judece totul cu multa grija, pentru a se atasa (cu ade-

varat) de ceea ce este bine si a respinge ceea ce este rau.

Roadele harului pe care pacatul — imitind chipul binelui — vrea

sa le imite, nu ramin necunoscute.

Intr-adevar, satan, spune Apostolul Pavel, stie sa se transforme

in inger al luminii, ca sa amageasca, ca sa insele pe (oameni) ;
insa,

chiar daea imbraca aspect luminos, el nu poate, dupa cum s-a spus,

sa faca fapte bune. Acesta este lucrul care il caracterizeaza. El nu poate

sa arate iubire fata de Dumnezeu si fata de aproapele, nu poate arata

blindete, smerenie, bucurie, pace, dispret fata de cele lumesti, odihna

duhovniceasca, poftirea bunurilor ceresti
;

(nu poate dori) mcetarea

patimilor si a placerilor, toate acestea fiind in mod vadit, roadele ha-

rului. Pentru ca zice Apostolul, «roada duhului esite iubirea, bucuria.
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pacea» (Gal. 5, 22) si celelalte. In locul ac«stora, el, cu multa dibacie,

insufla trufia. Prin urmare, din lucrarea ei sa cunosti lumina cea spi-

rituals care s-a aprins in tine ; vezi de unde vine : de la Dumnezeu
sau de la satan.

Sufletul, daea nu si-a pierdut puterea de discernamint, poate sa

faca aceasta deosebire. Pentru ca, dupa cum ot,etul §i vinul au aceeasi

infatisare, msa gura le distinge dupa gust pe fiecare, tot asa si sufletul,

cu simtul si cu lucrarea sa duhovniceasca, poate sa deosebeasca haris-

mele Duhului de nalucirile celui protivnic.

14. Se cuvine sa inconjuram cu mare atentie sufletul, ca nu cumva,

chiar si cea mai mica parte din el sa fie luata in stapinire de puterea

dusrnana. Pentru ca, dupa cum atunci cind un madular al unui animal

este prins in cursa, tot animalul este prins si cade in miinile vinatorului,

tot asa se intimpla cu sufletul (prins in cursa) dusmanilor. Acest lucru

il spune clar profetul : «Cursa», zice «au intins picioarelor mele si au

prins sufletul meu» (Ieremia 18, 22).

15. Se cuvine ca acela care vrea sa intre prin poarta cea strimta,

in casa celui puternic, ca sa-i rapeasca lucrurile lui, sa nu-si crute

trupul ci, intarindu-se in Duhul Sfint, sa aiba mereu in minte cuvintul

Domnului, care a zis : «Trupul si singele nu vor mosteni imparatia

lui Dumnezeu» (I Cor. 15, 50). Cum se intare§te cineva in Duhul ? (Se

intareste) luind aminte la cuvintul Apostolului. Or, Apostolul spune ca

intelepciunea lui Dumnezeu este socotita de oameni nebunie (I Cor.

1, 23). Si profetul zice : «Am vazut pe Fiul Omului ; chipul Lui este fara

stralucire, iar El parasit de toti fiii oamenilom (Isaia 53, 2). Prin ur-

mare, se cuvine (ca acela care vrea sa se intareasca in Duhul) sa devina

fiul lui Dumnezeu, mai intii sa se smereasca si sa fie socotit, neinsemnat

si fara de minte. Sa nu-si intoarca fata de la scuipaturi sa nu urma-
reasca slava, nici frumusetea acestui veac, sau ceva asemanator, sa nu
aiba «unde sa-si piece capul» (ci. Matei 8, 20), (sa se lase) batjocorit

si dispretuit, sa fie privelistea tuturor, sa fie socotit vrednic de calcat

in picioare, combatut pe fata si pe ascuns. Atunci Insusi Fiul lui Dum-
nezeu, Cel ce a zis : «Voi locui si voi umbla intre uoi» (cf. II Cor. 6, 16)

se va arata inimii lui, iar acesta va primi putere si tarie ca sa lege pe

eel puternic si sa rapeasca lucrurile lui ; «sa calce peste aspidd si vasilisc»,

(Ps. 90, 13), «peste scorpii si peste serpi» (Luca 10, 19).

16. Nu mica este lupta ce ne sta inainte pentru a surpa moartea.

A zis (evanghelistul) : «lmparatia lui Dumnezeu inlauntrul vostru este»

(Luca 17, 21). Dar, intr-un anumit fel, inlauntrul nostru este si eel

ce se lupta cu noi si ne robeste. Sufletul, deci, nu trebuie sa dea citusi

de putin inapoi pina va rapune pe acela care il robeste. Abia, (rapu-
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nindu-1), va scapa de orice durere, intristare si suspin, abia atunci «va

izbucni apa in pamintul insetosat, iar pustiul va fi plin de apa» (Isaia

35, 6—7).

17. Este lucru vadit ca sufletul cuprins de nepasare este si necre-

dincios ; aminind zi dupa zi, nu primeste cuvintul (mintuirii). Deseori

este purtat de vise, este cuprins de infumurare si nu percepe razboiul

care se da inlauntrul sau. Pentru ca infumurarea aduce cu sine orbirea

sufletului, care nu-i permite sa-si cunoasca slabiciunea.

18. Dupa cum pruncul de curind nascut este chipul barbatului

desavirsit, tot asa si sufletul este chipul lui Dumnezeu, Cel care 1-a

facut. Si dupa cum copilul, crescind putin cite putin, putin cite putin

cunoaste si pe tatal sau ;
— dar ajungind la maturitate, tatal si fiul

vorbesc deschis, iar tatal ii destainuie (fiului) chiar si comoara (pe care

o are) — ; tot asa si sufletul, trebuia, inainte de calcarea poruncii, sa

creasca si sa devina barbat desavirsit. Calcind, insa, porunca, s-a afundat

intr-o mare a uitarii si intr-un adinc al ratacirii, (ajungind) sa locuiasca

la portile iadului. Indepartindu-se mult de Dumnezeu, sufletul n-a mai

putut sa se apropie si sa cunoasca bine pe Cel ce 1-a creat. Dar Dum-
nezeu, 1-a chemat si 1-a atras spre cunoasterea Sa, mai intii prin profeti.

In cele din urma, El insusi venind, a indepartat uitarea si ratacirea
;

si sfarimind portile iadului, a venit la sufletul ratacit si s-a dat pe Sine

exemplu, ca sa-i dea acestuia posibilitatea sa ajunga la vremea virstei

(deplinatatii), la desavirsirea Duhului. Cuvintul lui Dumnezeu ingaduie

celui viclean sa-L ispiteasca, suporta insultele, batjocoririle si palmui-

rile venite din partea celor trufasi, ba chiar moartea cea mai de pe

urma, moartea pe cruce, aratindu-ne, precum am zis, care trebuie sa

fie dispozitia noastra fata de cei ce ne insulta, ne batjocoresc si ne dau

mortii. Fata de cei surzi (la cuvintul Evangheliei) sa fim muti si sa nu

deschidem gura ; vazind lucrarea celui rau, sa fim ca pironiti pe cruce

si cu glas puternic sa strigam catre Cel ce ne poate izbavi din moarte
;

din adincul inimii sa strigam : Curateste-ma ! Daca adincul inimii mele

nu va fi stapinit de rautate, voi fi fara de prihana. Fiind fara prihana

aflam pe Cel ce ne-a supus nouti toate, ne odihnim si imparatim im-

preuna cu Hristos.

(Prin urmare), din cauza calcarii poruncii, sufletul a fost absorbit

de gindurile materiale si necurate si s-a facut ca si fara minte. Este

nevoie de mult efort pentru ca (sufletul) sa se ridice de la cele mate-

riale la cele spirituale, sa cuprinda si sa treaca de subtilitatea celui

viclean si sa se uneasca cu Ratiunea cea fara de inceput.

19. Daca vrei, omule, sa-ti revii, sa redobindesti slava pe care ai

avut-o mai inainte, slava pe care ai pierdut-o din cauza calcarii po-
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runcii ;
— (stil doar), ca neglijind poruncile lui Dumnezeu, ai luat

aminte la sfatul si la poruncile dusmanului, din care cauza acum te

afli departe de eel pe care nu L-ai ascultat ; afla ca cu multa truda si

sudaare a fetei tale iti vei recistiga bogatia ta. Nu-ti este folositor bunul

eistigat fara truda. De altfel, lucrul primit fara de truda l-ai si pierdut

si ai predat dusmanului mostenirea ta. Sa ne gindim, deci, fiecare la

ceea ce am pierdut si sa zicem cu profetul : «Cu adevarat mostenirea

noastra a fost nimicita de cei de alt neam ; iar casa noastra (a fost pra-

data) de straini» (Plingeri 5, 2). Dat fiind ca am incalcat porunca (lui

Dumnezeu), ca am ascultat de vointa noastra si ne-am alipit de eu-

getele noastre cele pamintesti si murdare, sufletul nostru s-a indepartat

de Dumnezeu, iar noi ne-am asemanat orfanilor care nu au tata.

Prin urmare, se cuvine ca acela caruia Ii pasa de sufletul sau, sa

se lupte din rasputeri sa se curateasca de cugetele cele rele si de «toatu

trujia care se ridicd impotriva cunoasterii lui Dumnezeu» (II Cor. 10, 5).

Daca ne silim sa pastram neintinat templul lui Dumnezeu, vine

(si locuieste) Cel ce a promis sa locuiasca si sa umble intru noi. Atunci

sufletul, invrednicindu-se sa devina templul lui Dumnezeu, isi pri-

meste mostenirea sa. Atunci (Hristos) izgonind pe eel viclean, impreuna
cu ostirea sa, va domni in veac in noi.

20. Cain, caruia i s-a spus de Creator : «Gemind, tremurind si im-

pleticindu-te vei fi pe pamint» (Gen. 4, 12) era tip si icoana, in sens

alegoric, al tuturor pacatosilor. Pentru ca neamul lui Adam, calcind

porunca si facindu-se vinovat de pacate, este ravasit de ginduri negre,

plin de teama si de tulburare. Dusmanul insusi ravaseste sufletul care

nu este nascut de la Dumnezeu, cu pofte si placeri diferite, si-1 agita,

precum agita (agricultorul) griul in ciur. De altfel, Domnul (Hristos)

Insusi, mustrind pe cei care urmau voia celui rau, zicea ca pastreaza

chipul rautatii lui Cain. «Voi», zice : «poftele tatalui vostru celui uci-

gator de oameni vreti sa le faceti ; caci acela ucigator de oamev.i de la

inceput a jost si intru adevar nu a stat» (loan 8, 44).

21. Se stie cit de mult doresc si cauta oamenii sa vada pe impa-

ratul eel pamintesc ; oricine trece prin orasul in care se afla imparatul,

doreste sa vada eel putin vesmintul lui scump si stralucitor ;
desigur,

afara de (oamenii) cei duhovnicesti, care pe aceste lucruri le socotesc

de prisos si le dispretuiesc, ei fiind raniti de alta frumusete si alta slava

dorind. Deci, daca (oamenii) trupesti doresc atit de mult sa vada pe

imparatul eel muritor, cu atit mai mult trebuie sa doreasca cei in care

s-a strecurat o picatura din Duhul eel bun si a carora inima a fost ranita

de o iubire divina, sa vada pe (Imparatul) Cel nemuritor ? Acestia se

desprind de orice lucru pamintesc, iar inima le este mereu stapinita
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de acea dorinta si nimic altceva nu pun inaintea ei. Dar sint putini

aceia care inceputului bun ii pun un sfirsit pe masura si ramin nemis-

cati pina la sfirsit. Intr-adevar, multi se intristeaza (pentru pacatele

lor), devin partasi ai harului divin si sint raniti de iubirea divina ; dar

nesuportind durerile si incercarile de multe feluri ale celui viclean —
pentru ca sufletul le este cuprins de slabiciune si toropeala, sau pentru

ca sint mistuiti de (grijile) pamintesti — ramin (cu cugetul) in lume
si se afunda in adineul ei. De aceea, (zicem) ca toti aceia care vor sa

duca drumul la capat in siguranta, nu trebuie sa puna alaturi de iu-

birea celor ceresti iubirea 'altor lucruri.

22. Intrucit mari si de nedescris sint bunurile promise de Dum-
nezeu, este nevoie de multe osteneli si lupte, duse cu credinta si spe-

ranta, (pentru a le dobindi). (Acest lucru) reiese din cuvintele Mintui-

torului : «Daca vrea cineva sa vind. dupa Mine, sa se lepede de sine,

sa-sl ia crucea si sd-Mi urmeze Mie» (Matei 16, 24). Si : «Daca» (vine

cineva la Mine), «dar nu uraste pe total si pe mama sa, pe frati, pe fe-

meie, pe copil si chiar sufletul sau, nu poate sa fie ucenicul Meu»
(Luca 14, 26). Intr-adevar, foarte multi dintre oameni vor sa dobin-

deasca imparatia (cerurilor), sa mosteneasca viata vesnica, sa fie partasi

impreuna cu Hristos, (intr-un cuvint, sa dobindeasca) acel mare si mai

presus de cuget (dar), insa, in nesabuinta lor, traiesc ascultind si ur-

mind vointei lor sau, mai degraba, (ascultind de) eel ce le inspira gin-

durile cele zadarnice si vatamatoare.

23. Acestia sint cei ce strabat drumul pina la capat : rei care urasc

placerile, poftele si tot ce se leaga de aceasta lume, ba chiar si pe ei

insisi
; aceasta inseamna sa se lepede cineva de sine.

Fiecare este indepartat de la imparatia cerurilor de propria-i vointa.

(Si anume), daca nu suporta cu adevarat ostenelile, daca nu se leapada

de sine, daca nu se raneste de acea iubire divina, daca se complace in

acest veac si nu implineste cu tot sufletul voia lui Dumnezeu. Cele

spuse le vom adeveri printr^un exemplu. Fiecare stie ca un lucru oa-

recare, pe care trebuie sa-1 faca, nu este bun. Indoiala asupra savirsirii

lui se simte in primul rind in inima. In balanta constiintei se pune mai

intii iubirea de Dumnezeu si iubirea lumii si dupa aceea (una din ele)

este manifestata in afara. De exemplu, daca se intimpla sa se hartuiasca

cineva cu fratele sau, mai intii se hartuieste cu sine §i-si zice : Sa zic ?

Sa nu zic ? Sa raspund, oare, la insultele pe care mi le-a adus ? Sau mai

degraba sa tac ?

Sa tinem, (deci), poruncile lui Dumnezeu. In felul acesta nu vom
neglija nici propria slava, nici nu vom renunta intru totul la noi insine.

Daca numai si putin se inclina in inima balanta spre iubirea lumii,
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indata se arata, pina pe buze, cuvintul eel viclean. Mintea, incordindu-se

ca un arc, il arunca asupra aproapelui prin intermediul limbii. Apoi

cearta angajeaza miinile si se ajunge la rani si ueidere.

Sa luam, deci, aminte de la ce pornire mica a sufletului, la ce rau

mare se ajunge. Sa ne gindim ca asa se naste in fiecare dintre noi pa-

catul, asa este momita si miscata vointa de poftele lumesti si de pla-

cerile trupesti, asa se naste lacomia, asa se naste mindria, asa se naste

orice lucru rau.

24. Deseori, faptele bune se savirsesc de dragul slavei desarte. Pe

acestea, insa, Dumnezeu le pune alaturi de furt, trindavie si de cele-

lalte pacate mari, pentru ca zice (Psalmistul), «Dumnezeu va risipi va-

sele celor ce vor sa placd oamenilom (Ps. 53, 6). Dusmanul, deci, care

este viclean si ranchiunos, vrea sa fie slujit si sa traga folos chiar si din

faptele (noastre) bune.

25. Lucrul pe care-1 iubeste cineva in viata paminteasca, acela ii

ingreuneaza mintea, il copleseste, il trage, oarecum, in jos si nu-1 lasa

sa se ridrce. Este, ca ?i cind balanta inimii si a vointei ar depinde de el.

Este ca un fior launtric care tulbura intregul neam omenesc, inclusiv

al crestinilor, care loeuiese in orase sau in munti, sau in minastiri, sau

pe cimpii, sau in pustiu. Atras, deci, cineva, de lucrul pe care-1 iubeste
r .

nu mai arata toata iubirea fata de Dumnezeu. Sa zicem, de exemplu,

ca unul iubeste mosiile, altul aurul, altul simte placerea sa slujeasca

pintecelui, altul sa se daruiasca poftelor trupului, altul sa fie conduca-

tor
; unul se ocupa cu arta cuvintului frumos, asteptind onoruri de la

oameni, altuia ii place sa se lase antrenat in convorbirile contradictorii

cu prietenii, ba chiar sa se minie ; unuia ii place, pur si simplu sa nu
aiba nici o ocupatie, sa se complaca in toropeala si nepasare, iar altuia

sa fie dascal tot pentru a primi cinste de la oameni. In sfirsit, unul se

deda parca ar fi coplesit somnului, altul este preocupat de vorbele si

glumele desantate, pe unul il atrage stralucirea vesmintelor, iar pe

altul un lucru oarecare, mai mic sau mai mare din aceasta lume, dea-

supra caruia nu poate sa se ridice.

Patima, careia cineva nu i se impotriveste, si pe care n-o combate

vitejeste il trage in jos (pe om) si-1 stapineste ca pe un prizonier, ii tine

mintea aplecata (spre cele pamintesti) si nu-i permite sa se ridice ca-

tre Dumnezeu, nici sa-I slujeasca Lui. Sufletul, insa, care se inalta cu

adevarat catre Dumnezeu, isi indreapta catre El toate dorintele, tot

elanul sau, se leapada de sine si nu da curs impulsurilor mintii sale.

26. Sa vedem, din alte exemple, cum omul, cu voia sa se pierde.

Cum iubind un lucru din aceasta lume, este aruncat in foe, este afun-

dat in mare sau cade prizonier.
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Sa presupunem ca, din intimplare, arde o casa. (Stapinul ei) vrind

•sa scape, indata ce simte focul, fuge gol (din ea), lasa totul (inlauntru)

si se gindeste doar la sufletul sau.

Altul, insa, (vazindu-si casa arzind), se gindeste sa salveze unele

bunuri. Dar, pe cind intra dupa ele, focul cuprinde casa din toate par-

tile, il prinde inlauntru si-1 mistuie. lata, deci cum cineva este mistuit

-de foe cu voia sa, pentru ca iubeste un lucru trecator. Asa se intimpla

si in timpul unui naufragiu : unul vrind sa se salveze, se dezbraca si

-se arunca gol in ape
;
pentru ca, numai asa poate sa-si salveze viata.

Altul, insa, vrind sa-si salveze si hainele, este inghitit de ape. Ah, cita

nenoroejre pentru un cistig atit de mic ! Asa se intimpla si cind se

anunta un atac (din partea dusmanilor) : unul, indata ce alia acest lu-

cru, fuge si nu se mai gindeste la nimie, (afara numai sa-si salveze

viata)
; altul insa, zabovind sa ia unele lucruri cu sine, cade in miinile

-dusmanilor. lata deci, ca acela care asculta de propria-i vointa sau se

ataseaza de vreunul din lucrurile acestei lumi, isi pierde atit trupul,

cit si sufletul.

27. Sint putini aceia care iubesc cu adevarat pe Dumnezeu, care

nu pun nici un pret pe placerile si poftele din aceasta lume, care in-

"timpina cu rabdare incercarile (venite) de la eel rau. Totu§i, sa nu dis-

peram, sa nu ne pierdem speranta. Intr-adevar, multe corabii naufra-

giaza, dar sint si unele care strfibat marea si ajung la liman.

(Pentru a birui incercarile), este nevoie de multa credinta, de rab-

dare, de aten^ie si de lupte ; trebuie sa aratam foame si sete dupa ceea

ce este bun si sa aratam staruinta in rugaciune. Cei mai multi dintre

•oameni vor, dupa cum am spus mai inainte, sa dobindeasca imparatia

cerurilor fara osteneala §i fara sudori ; fericesc pe barbatii sfinti, do-

resc cinstea si harurile lor, dar nu vor sa se faca partasi la ostenelile

si patimile lor. Toti doresc acest lucru : si desfrinatele si vamesii si ori-

care dintre oameni. (Trebuie, insa, sa ia aminte) ca pentru aceasta sint

puse ispitele, ca sa se arate cine iubeste cu adevarat pe Stapinul. (Nu-

mai) cei care ll iubesc cu adevarat dobindesc imparatia cerurilor.

28. Sa §tii ca numai eel ce arata credinta §i rabdare in necazuri

dobindeste slava si bunurile ceresti promise. Intr-adevar, este necesar

ca griul aruncat sub brazda si saminta copacului mai intii sa putre-

-zeasca si in stare jalnica sa ajunga, ca dupa aceea sa dobindeasca haina

cea minunata si rodul nenumarat. (Tot asa si omul) trebuie sa treaca

prin incercari §i prin stari triste, ca sa se imbrace cu frumusete §i stra-

lucire. Acest lucru vrea sa-1 spuna si Apostolul cind zice : «Prin multe

^uferinte trebuie sa intram in imparatia lui Dumnezeu» (Fapte 14, 22).
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Si Domnul : «Prin rabdarea voastrd veti cistiga sufletele voastre» (Luca

21, 19). Si : «ln lume necazuri veti auea» (loan 16, 33).

29. Cu cit fiecare dintre voi se invredniceste, prin credin^a si prin

zel, sa devina partas al Duhului Sfint, pe atit va fi slavit trupul sau

in ziua aeeea. Pentru ca, ceea ce depoziteaza acum in sufletul sau se

va arata atunci in afara. Sa se ia exemplu de la copaci : o data ce tre-

ce iarna, o data ce soarele apare —asa cum este firesc, mai puternic si

mai stralucitor — iar vintul incepe sa sufle, se ivesc dinlauntrul (co-

pacilor), ca niste vesminte, frunzele, florile si fructele ; atunci rasare

iarba cu floarea ei si imbraca pamintul cu un vesmint stralucitor. (Tot

asa) se va intimpla si cu oamenii : ei vor fi imbracati cu lumina cea

negraita, pe care inca de pe acum o au inlauntrul lor, adica cu puterea

Duhului Sfint. Aceasta le va fi lor imbracaminte, mincare, bautura,

bucurie, veselie, pace ; va fi totul, va fi viata vesnica.

DESPRE 1NALTAREA MINTII

1. Fericitul Moise, primind pe chipul sau slava Duhului, la care

nimeni nu putea sa priveasca, s-a aratat model al trupurilor slavite ale

sfint,ilor de la inviere. Dar aceasta slava, sufletele cele credincioase ale

sfintilor se invrednicesc s-o aiba inca de pe acum inlauntrul lor. Pentru

ca zice (Apostolul) : «Iar noi cu fata descoperitd», — adica in omul eel

launtric — «privim slava Domnului si ne prefacem in acelasi chip din

slava in slavdy> (II Cor. 3, 18). Despre Moise iaratsi s-a scris ca. 40 de

nopti si tot atitea zile (Exod 24, 18 ; 34, 28) nu si-a adus aminte nici de

hrana, nici de bautura. De buna seama, acest fapt fiind impropriu firii

omenesti, inseamna ca el s-a hranit cu o hrana spirituals, cu care se

hranesc acum sufletele sfinte, pe care o primesc de la Duhul.

2. Slava cu care inca de aici sint imbracate sufletele sfintilor va

acoperi si va imbraca la inviere trupurile cele pamintesti si le va face

sa fie rapite la cer ; din momentul rapirii lor la cer, ele se vor odihni

pururea cu sufletul in impara^ia lui Dumnezeu.

Creind pe Adam, Dumnezeu nu i-a dat aripi materiale, ca pasari-

lor, pentru ca avea sa-i dea altele la inviere, aripile Duhului, ca sa

zboare cu ele oriunde vrea Duhul. Astfel de aripi spirituale li s-au dat

sufletelor sfintilor inca de pe acum, (iar acestea sint) cugetul care-i

poarta catre cer.

Pentru ca alta este podoaba crestinilor, altele sint vesmintele, alta

le este masa si alta placerea. In plus, stim ca (Mintuitorul) Hristos se

va cobori din cer ca sa scoale pe toti cei adormiti din veac, dupa cum spun

dumnezeiestile Scripturi, si ii va imparti in doua cete (Matei 25, 32).
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3. Pentru a duce cineva o via|;a crestina desavirsita, trebuie, mai

inainte de toate, sa arate grija de partea rationala, care discerne si

conduce sufletul. Pentru ca, distingind intre bine si rau, intre porni-

rile (strecurate) impotriva firii (in om) si cele curate, proprii firii, sa

poata duce o via^a fara de prihana. Ca la ochi trebuie sa ia aminte la

(puterea) de discemamint, pentru a putea respinge ademenirile rauta-

tii. Cu atit mai mult, cu cit sufletul voieste sa tina, neintinate si neva-

tamate madularele trupului, sa retina trupul departe de placerile lu-

mesti, sa retina inima si-si imprastie cugetele in lume, sa le adune

pe cele risipite, de pretutindeni, sa-1 retina de la grijile si placerile

josnice.

De buna seama ca vazind Domnul pe cineva ducind o astfel de

viata. dispus sa-i slujeasca cu frica si cu cutremur, ii trimite in ajutor

harul Sau. (Se pune, insa, intrebarea) : Ce va face Dumnezeu celui ce

se conformeaza lumii si urmeaza placerile ei ?

4. Cele cinci fecioare intelepte, luind in vasele inimii lor untde-

lemnul eel strain de natura lor — care este harul Duhului — au putut

sa intre in camara de nunta impreuna cu mirele. Celelalte, insa, fara

de minte si rele fiind, s-au marginit la natura lor ; n-au privegheat, si

nu s-au grabit sa puna in inimile lor untdelemnul veseliei ci, lasindu-

se prada neglijentei, toropelii si ingimfarii, oarecum au adormit. Pen-

tru acest lucru Mirele le-a exclus de la imparatie. Se vede ca ele iubeau

lumea §i erau legate de ea, de aceea n-au aratat intreaga lor iubire fata

de Mirele eel ceresc. Insa sufletele care cauta (acel element) strain firii

lor, sfintenia Duhului, indreapta toata dragostea lor catre Hristos : in-

tru (poruncile Lui) umbla, Lui i se roaga, la El cugeta, tinindu-se de-

parte de toate celelalte (preocupari). Pentru ca daca cele cinci simturi

ale sufletului : inteligenta, cunoasterea, discernamintul, rabdarea si

mdla primesc harul eel de sus si sfintirea Duhului sint cu adevarat

fecioare intelepte ; iar daca se marginesc la firea lor sint cu adevarat

fecioare neintelepte si fiice ale acestei lumi.

5. Sa privim rautatea ca pe un lucru strain de firea noastra, ca

pe un lucru care a intrat (in firea noastra) prin incalcarea poruncii de

catre primul om ; ca pe un lucru care, cu timpul, ne-a devenit ca o (a

doua) natura. Se cuvine, deci, ca acel lucru strain de firea noastra sa

fie indepartat printr-un alt lucru, de asemeni strain de firea noastra,

prin darul ceresc al Duhului si sa revenim la curatia cea dintii. Daca

acest lucru nu se savirseste prin credinta, rugaciune si prin lepadare de

cele ale lumii ; daca firea noastra nu se sfinteste de acea iubire care

este Domnul si daca raminem vinovati fata de poruncile divine, nu pu-

tem dobindi imparatia cerurilor.
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6. Vn cuvint adine vreau sa spun, pe cit imi este cu putinta, (Si

anume) : Domnul eel fara de trap §i necuprins, miscat de nemarginita

Lui bunatate, Se intrupeaza — a^ zice ca eel mare si ceresc se micso-

reaza — pentru ca sa Se uneasca cu creaturile Sale cele rationale, adica

cu sufletele sfintilor §i cu ingerii, pentru ca acestia sa se impartaseasca

de viata vesnica a divinitatii Lui. (A luat trup ca sa intre in comuniune
cu liinte trupesti). Pentru ca fiecare (dintre fapturile amintite) este,

dupa firea sa, trup
;
(trup este) : ingerul, sufletul, (chiar) sj demonul.

Chiar daca (aceste fapturi) sint fine, totu§i, in esenta ipostasului lor, cu

toata finetea firii lor, trup fin sint. Trupul, intr-adevar, in esenta sa,

este un element dens, pe cind sufletul este un element fin. (Acesta,

insa), cuprinde ^i imbraca madularele trupului. Imbraca ochiul cu care

vede, urechea cu care aude ; nasul si, intr-un cuvint, toate madularele

trupului. Imbracindu-le, sufletul se impreuneaza cu toate acestea si de

la el pornesc toate cite se intimpla in aceasta via^a.

Tot asa, deci, Hristos (Fiul lui Dumnezeu, mi§cat de bunatatea Sa
cea mai presus de minte si de cuvint, Se micsoreaza §i Se intrupeaza,

Se amesteca si Se imbraca cu sufletele, prietenele Lui, «facind cu ele

un duh» (I Cor. 4, 17), dupa cum spune un cuvint al Sfintului Apostol

Pavel. Sufletul (Sau se uneste) eu sufletul (omenesc), firea Sa cu firea

(omeneasca), incit sufletul traieste in Dumnezeire, se face partas la

viata cea nemuritoare si se desfata cu placerea cea nestricacioasa si cu

slava cea negraita.

7. Prin intermediul acestui suflet, Domnul, atunci cind vrea, Se

face foe si arde tot ce este rau si vatamator, dupa cum zice sj profetul :

«Dumnezeul nostru este foe mistuitor» (Deut. 4, 24). Alta data se face

odihna de negrait, iar alta data bucurie §i pace, imbra$isind (sufletul)

din toate parole si ocrotindu-L. De aceea, Cel care ll iubeste si I se face

placut prin fapte bune, dobinde§te bunuri de nedescris, «pe care ochiul

nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit, iar la inima omului nu s-au suit»

(I Cor. 2, 9). Prin urmjare, toate (darurile) care vin de la Domnul, sint

nurnai odihna, bucurie, desfatare si viata ; El se imbraca in trup, pen-

tru a deveni hrana duhovniceasca si pentru a umple pe cei vrednici de

desfatare duhovniceasca. Pentru ca zice : «Eu sint piinea vietii» (loan

6, 5). Si «Cel care va bea din apa pe care i-o voi da Eu se va face iz-

vor de apa curgatoare spre viata vesnica» (loan 4, 14).

8. Dar zice (Scriptura), Dumnezeu S-a aratat si (in vremea veche),

preotilor si arhierelior, fiecaruia dupa cum a voit §i i-a lost de folos.

Altfel S-a aratat lui Avraam, altfel lui Isaac, altfel lui Iacob, altfel lui

Noe, altfel lui Daniel, altfel lui Moise, altfel lui David §i altfel fieca-

ruia dintre profeti. Pentru ca fn iubirea Lui cea multa fata de «i S-a
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micsorat — asa cum s-a mai spus — S-a transformat, a luat trup si

S-a facut vazut de cei care ll iubese, nu dupa. cum este — pentru ca

El este neincaput (de firea ereata) — ci dupa cum puteau ei sa-L cu-

noasea.

9. Sufletul care s-a invrednicit sa dobindeasca acea putere de sus,

acel foe dumnezeiesc, care are contopita cu madularele sale iubirea ce-

reasca a Duhului, se dezleaga de orice iubire lumeasca si nu suporta

legatura rautatii. Pentru ca, dupa cum fierul si plurribul, aurul si argin-

tul, fiind puse in foe se topesc si se inmoaie — fapt contrar firii lor —
deci, cit timp sint sub puterea focului se dezbr(aca de firea lor, se in-

moaie si devin fluide ; tot asa si sufletul, aflindu-se sub puterea acelui

foe ceresc al iubirii Duhului, se elibereaza de legaturile rautatii, de

orice spirit lumesc si de invirtosarea adusa de pacat, socotindu-le pe

toate acestea ni§te nimicuri si ni§te lucruri necinstitoare. Iubirea dintre

frati poate fi foarte mare, dar si aceasta este uitata de sufletul consu-

mat de iubirea Duhului, atunci cind vine impotriva ei. Iubirea (ce se

infiripa intre soti avind la baza) comuniunea lor trupeasca, desparte

(pe soti) de tata, de mama si de frati ; daca cineva iubeste, totusi, pc

cineva dintre acestia, il iubeste superficial, pentru ca toata iubirea lui

catro sotul sau se indreapta. Deci, daca iubirea trupului in asa chip

dezleaga (pe om) de orice alta iubire a lumii, oare, cei raniti de acea

iubire curata (a Duhului), de iubirea carui lucru din aceasta lume pot

sa fie re^inuti ?

10. Dumnezeu este bun, iubitor de oameni §i milosird si asteapta

indelung pocain^a fiecaruia dintre pacato§i. El face sarbatoare ce-

reasca din intoarcerea pacatosilor. Pentru ca zice : «Bucurie se

face in cer pentru un pacatos care se pocaie§te» (Luoa 15, 10). Dar

daci cineva, vazind bunatatea si indelunga Lui rabdare nu arata, dupa

cum am spus, pocainta, ci din contra, gase^te in aceasta motiv sa pa-

catuiasca si mai mult, incit adauga pacat peste pacat, gresalS peste

gresala, obraznicie dupa obraznicie, implineste masura nelegiuirii, alu-

neca in greseli din care nu se mai poate ridica, ajunge la ruina, supus

intru totul diavolului §i se pierde. Asa s-a intimplat cu Sodoma
;
pen-

tru ca locuitorii acelei cetati au ratacit, au intrecut masura pacatului

si n-au aratat, as zice, pic de pocainta, dreptatea divina i-a lasat prada

focului. Asa s-a intimplat pe vremea lui Noe : (contemporanii acestuia)

lasindu-se purtati de porniri murdare spre pacat si nearakind in nici

un chip pocain^a, au savirsit atitea pacate, incit tot pamintul se strica-

se. Asa s-a intimplat cu egiptenii : acestia au gresit mult, apasind pe

poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu, insa, bun fiind, nu i-a lasat prada

pierzaniei, ci, biciuindu-i, i-a adus la pocain^i. Dar,; pentru ca, dupa
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aceea, iarasi s-au inters la cele rele si iarasi au aratat necredin^a de la

inceput — apasind foarte pe poporul lui Dumnezeu — dreptatea divi-

na i-a pedepsit si i-a pierdut cu totul. Asa a fost si cu (poporul) Israel :

acesta a gresit mult, ucigind pe profetii lui Dumnezeu, dar a avut

parte de obisnui'ta indelunga-rabdare a lui Dumnezeu. Dar, pentru ca,

(in eele din urma israelitii) au inaintat mult pe calea rautatii — asa

incit nu s-au sfiit sa intinda miini ueigase asupra Stapinului — au fost

coboriti (din demnitatea lor) si indepartat,i (de la fata Lui). Si luindu-se-

de la ei profetia, preotia si cultul, au fost incredintate neamurilor care

au crezut.

11. Sa alergam §i noi la Hristos, care ne cheama cu blindete, sa ne
deschidem inimile inaintea Lui ; sa ne aducem aminte de pacatele noas-

tre, dar sa nu deznadajduim de mintuire. Pentru ca si acesta este un<

viclesug al celui viclean ; acesta ne amintesie de pacatele noastre (nu

pentru a ne pocai, ci) pentru a ne duce la dezn.adejde. Noi, insa, zicem

ca daca Domnul, venind (in lume), a fost dootorul orbilor, al surzilor

si al paraliticilor, ca daca pe morpi care de mult putrezisera I-a inviat,

cu atit mai mult va vindeca orbirea mintii, slabiciunea sufletului si sur-

zenia inimii (noastre). Pentru ca nimeni altul n-<a creat sufletul, afara

de eel ce a creat trupul. Si daca El a aratat atita bunavointa fata de

lucrurile cele pieritoare si stricacioase, cu cit mai mult( va arata buna-
vointa) fata de sufletul eel nemuritor, care boleste de boala rautatii §i

care i se roaga (neincetat) ? Petru ca zice (Mintuitorul Hristos) : «Oare

Tatal Meu eel ceresc nu va face dreptate celor ce striga catre El ziua «si

noaptea ? Da, zic voua, le va face dreptate in ctmnd» (Luca 18, 7—8)^

Si : «Cereti si vi se va da voua» (Matei 7, 7). Si iarasi : «Daca pentru

simplul fapt ca-i este prieten nu-i va da lui pentru indrazneala lui*

insa, sculindu-se ii va da cit ii trebuie» (Luca 11, 8). (Prin urmare, desi

numeste cererea faeuta la vreme nepotrivita) nepotrivita si indrazneala^

El ne indeamna (indirect, prin aceasta) parabola, la staruinta in ruga-

ciune. De altfel, El n-a venit in lume sa aduca la pocainta pe cei

drepti, ci pe cei pacatosi. (Ne asigura in acelasi timp ca) daca ne lepa-

dam de obiceiurile cele rele si daca ne indreptam gindurile catre Din-
sul, nu ne va trece niciodata cu vederea si ne va da pururea ajutorul

Sau.

12. Dupa cum atunci, cind cineva fiind cuprins de boala §i slabi-

ciune, incit trupul nu mai poate minca sau bea, prietenii si cei apro-

pia^i lui, prevazind ca va muri, sint cuprinsi de disperare si se bocesc,

tot asa se intimpla in cazul lui Dumnezeu si al ingerilor : vazind ca su-

fletele nu se pot folosi de hrana cea cereasca, se intristeaza mult si se

indurereaza.
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Dar, daca te-ai facut tron al lui Dumnezeu, daca ll porti (pe Dum-
nezeu) intru, tine, daca sufletul tau s-a facut in intregime ochi duhov-

nicese, daca s-a facut in intregime lumina, daca te-ai hranit cu hrana

(oferita) de- Duhul, daca te-ai adapat cu apa cea vie, daca ti-ai veselit

inima cu vinul eel duhovnicese, daca ti-ai imbracat sufletul cu haina

luminii celei de negrait, daca pe toate acestea ochiul tau eel launtric

le-a cunoscut, iata ca traiesti via^a vesnica, iata ca de acum te odihnesti

impreuna cu Hristos. Dar, daca inca nu le-ai dobindit, nici cunoscut pe

toate, sa plingi din inima si sa te tinguiesti ca n-ai ob^inut o astfel de

bogatie. Sa ai grija sa te rogi continuu pentru saracia ta (spirituala). O,

de-ar avea omul sim^ul acestei saracii ! Dar nici cind va dobindi bo-

gatia divina sa nu fie fara grija. De altfel zice Domnul : «Cel ce cautd

gase$te si celui ce bate i se va deschide» (Matei 7, 7 ; Luoa 11, 10).

13. Daca untdelemnul, cu care se ung imparatii, are atita putere

ca ii ridica la slava imparateasca, cu cit mai mare trebuie sa fie puterea

untuluidelemn al Duhului ? Pentru ca aceia care au mintea si omul

launtric uns cu untdelemnul sfintitor al veseliei, cei care primesc arvu-

na Duhului celui bun, vor fi ridicati la cea mai inalta treapta a desa-

virsirii. Ei sint (impreuna-mostenitori) ai imparatiei lui Hristos, sint

impreuna fii si impreuna-preoti cu imparatul, intra si ies la Tatal

precum voiesc. Chiar daca n-au intrat in chip desavirsjt, in posesia mos-

tenirii, chiar daca suporta greutatea trupului, pentru faptul ca au pri-

mit arvuna Duhului, ei au siguranta ca vor imparati impreuna cu Hris-

tos, ca vor dobindi dFn abundenta darurile Duhului ; de altfel, fiind

inca in trup, ei s-au impartasit de puterea si placerea aceea. Pentru ca

prin venirea harului, este indepartat valul pus peste mintea lor de ca-

tre satan, mintea si omul lor launtric este cu desavirsire curatit, orice

intinaciune si cuget murdar este indepartat din suflet, iar omul re-

venindu-si la starea lui (iniftala) prive§te neimpiedicat slava luminii

celei adevarate. Astfel (de oameni) sint deja din aceasta viata, rapiti

in acel veac (al fericirii) si privesc la frumusetile de acolo. Pentru ca,

dupa cum ochiul eel trupesc fiind sanatos, prive§te direct catre razele

soarelui ; tot a§a si ace§tia, avind mintea curata, privesc fara oprelisti

splendorile cele mai presus de cuvint ale Duhului.

Dar, la aceasta fericire nu ajung to£i oamenii. (Pentru a ajunge la

ea) este nevoie de multe osteneli, de lupte si de multe sudori. Sint, In-

tr-adevar, multi intru care lucreaza harul, dar din care rautatea nu dis-

pare cu totul. In una si aceea§i persoana §i in aceeasi inima lucreaza

doua duhuri : eel al luminii si eel al intunericului. Cuvintel : «Care este

part&sia luminii cu intunericul ?» (II Cor. 6, 14). Si : «Lumina straluces-

te intru intuneric» (Luca 1,5) se refera la cazuri asemanatoare, pe eare
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nu trebuie sa le identificam. De exemplu, unii primind harul lui Dura-

nezeu, isi strunesc pentru moment cugetul si inalta rugaciuni binepla-

cute Domnului. In usuratatea lor, insa, considera ca pacatul s-a si pier-

dut si ca nu mai lucreaza intre ei. Dar, dupa putin timp, incep sa fie

rnunci^i de cugete murdare si sa fie atrasi de partea pacatuiui, de fata

fiind si harul. Altii, insa, avind minte si discernamint, nu neaga faptul

ca desi harul lui Dumnezeu locuieste intru ei, sint zgudutyi de ginduri

nesabuite si rusinoase.

14. Cunoastem pe unii dintre fra^i, care, bogati fiind in har, timp
de cinci sau sase ani au fost departe (de toata rautatea) iar poftele au
fost stinse in ei ; dar, pe cind li se parea ca au ajuns la liman si la li-

niste, deodata, ca dintr-un ascunzis, a aparut rautatea si i-a atacat cu

salbaticie, bagindu-i in groaza §i uimire. Atunci niciunul dintre cei ce

priveau lucrurile cu intelepciune n-a mai indraznit sa zica : avind in

mine harul, m-am eliberat de pacat. Pentru ca, a§a cum am mai sus,

m acelasi cuget lucreaza doua (puteri : harul si pacatul), de aceea numai
cei u§uratki si ne^tiutori, care au primit un oit de mic dar duhovni-

cesc, zic : «Deja am invins». Eu cred ca lucrurile cam asa stau : acestia

sint intocmai ca soarele care straluceste puternic si deodata ivindu-se

norii si cea^a ii intuneca frumuse^ea.

Cei ce au primit harul lui Dumnezeu, dar nu s-au euratit cu desa-

virsire in adincul lor, sint in'ca robi ai pacatuiui. De aceea,. acestia au
nevoie de mult discernamint, pentru a ajunge la o cunoastere desavir-

sita a acestor lucruri.

.15. Dupa cum este lucru imposibil sa vedem fara ochi, sa vorbim

fara gura, sa auzim fara urechi §i sa umblam fara picioare, tot asa este

imposibil sa ne impartasim de Sfintele Taine, sa cunoastem in^elep-

ciunea lui Dumnezeu si sa ne imbogatim in Duhul, fara Dumnezeu si

fara puterea data de El. Inteleptii grecilor se exerseaza in arta retoricii

si se avinta cu placere in luptele de cuvinte ; robii lui Dumnezeu, insa,

desi nu se ocupa cu retorica, avind harul divin si fiind «invatati de

x>umnezeu» sint intelepti.

16. Eu socotesc ca nici Apostolii, cei ce aveau din belsug pe Duhul

eel bun, nu se credeau Intru totul lipsiti de griji. Intr-adevar, ei erau

stapiniti de acea bucurie si veselie de negrait, dar in sufletul lor staruia

inca teama de a nu gresi. Harul, insa, ii .tinea in siguranta, ca sa nu se

abata citusi de putin de la drumul eel bun. Pentru ca, dupa cum atunci

cind un copil arunca cu o pietricica intr-un zid, acesta nu pateste ni-

mic si, dupa cum atunci cind o sageata sub^ire este aruncata impotriva

unei platose tari, nu-i aduce nici o vatamare, tot asa (se intmipla si cu

Apostolii) : daca erau ataca^i de vreo rautate, atacul acesteia era zadar-

21 — Sfintul Macarie
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nie, pentru ca puterea lui Hristos ii ocrotea. In plus, oamenii desavir-

siti fiind si avind o constiin^a clara, nu credeau in chip nesabuit ca o

data cu primirea harului (rautatea din ei s-a stins) si ca nu trebuie sa

mai poarte vreo grija. (Ei aveau libertatea de a alege intre bine si rau),

pentru ca Domnul vrea, ca si cei desavirsiti, cu voia lor sa slujeasca

Duhului. Pentru ca zice Apostolul : «Nu stingeti Duhul» (I Tes. 5, 19).

17. A vorbi cineva despre anumite lucruri este lucru usor si sta

la indemina oricui. De exemplu, este usor sa spuna cineva ca piinea se

face din griu, dar este greu sa le spuna pe toate pe rind, pina se ajunge

la aceasta. Acest lucru il stiu doar cei cu experienta. Tot asa stau lu-

crurile (cind vorbeste cineva despre lucrurile duhovnicesti). Este usor

sa vorbeasca cineva despre nepatimire si desavirsire, dar numai eel ce

experieaza acest lucru realizeaza cu adevarat desavirsirea

18. Cei care vor sa tina cuvintari duhovnicesti fara sa aiba expe-

rienta necesara, se aseamana unui om care la amiaza zilei de vara stra-

bate un cimp pustili si fara de apa. Deodata, sub imperiul setei arza
1-

toare, i se contureaza in minte un izvor cu apa rece, dulce si cristalina,

iar el, de nimeni impiedicat, se desfateaza pe saturate. Sau (se asea-

mana) unui om care nici n-a gustat, dar vrea sa spuna altora cit de
dulce este. Intr-adevar, asa sint cei care vor sa vorbeasca altora despre

desavirsire si sfin^enie, fara sa aiba experienta faptelor. Daca se intim-

pla ca Dumnezeu sa-i invredniceasca sa cunoasca fie si pu^in cele des-

pre care vorbesc, ei isi dau numaidecit seama ca adevarul si faptele se

deosebesc mult de expunerea lor.

19. Evanghelia ne spune ce trebuie sa faca si ce trebuie sa evite

omul, pentru a deveni prieten cu Imparatul, Iubitorul de oameni. Ea

zice : «Sa nu te minii... Sa nu poftesti..., Daca i^i da cineva o palma

peste obrazul drept, sa intorci si pe celalalt» (Matei 5, 39 s. u.). Apos-

tolul, insa, urmind indeaproape pe cele rinduite, ne invata cu deama-

nuniul, (prin exemplul sau), cum trebuie sa realizam opera de curatie

(duhovniceasca), despre care spune ca trebuie sa se faca cu migala siy

indelunga-rabdare. Mai intii, el hraneste (pe ascultatorii sai) cu lapte,"

ca pe niste prunci, apoi, cind ajunge la maturitate si desavirsire, (cu

invataturile cele adinci). Sa presupunem, de exemplu, ca Evanghelia

spune ca o haina se face din lina. Apostolul, insa, arata si cum se piap-

tana si tese lina si cum, in sfirsit, se face haina.

20. Unii (oameni) se abtin de la desfriu, de la furt, de la lacomie

si de la celelalte rele asemanatoare lor si pentru aceasta se considers

asemenea sfin^ilor. Dar parerea lor este departe de fapte si de adevar
;

pentru ca, deseori, in mintea si simturile lor, locuieste rautatea ; aceas-

ta traieste si se tiraste (prin gindurile lor) si cu greu este tinuta sa nu
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se arate in afara. Sfint este (nu eel ce se arata asa in afara), ci acela

care si-a cura^it cu desavirsire omul launtric.

(Se spune) ca unul dintre fraft, pe cind se ruga, a fost rapit (cu

duhul) de puterea divina si a vazut cetatea de sus — Ierusalimul — la-

casurile cele luminoase care sint acolo §i lumina cea fara de sfirsit si a

auzit un glas care spunea ca acesta este locul de odihna al dreptilor.

Insa dupa aceea, mindrindu-se si crezind despre sine lucruri mari, a

cazut in mare paeat si de multe rele a fost mistuit. Or, daca cu acesta

s-a intimplat asa ceva, cum poate sa spuna un om obisnuit ca intrucit

posteste si primeste pe straini, intrucit isi imparte averile (celor nevo-

iasi) si se pazeste de relele amintite, nimic nu-i lipseste si ca este sfint ?

Nu, nu abtinerea de la relele cele vazute aduce desavirsiiea, ci «cura-

tia mintii», aceasta echivaleaza cu desavirsirea.

21. Intra, deci, pe cararea cugetelor, tu eel ce gmdesti acestea si

vezi mintea ta cea captiva si roaba pacatului ; vezi, de asemeni, pe eel

ce este mai adinc si mai rau decit cugetele tale, pe sarpele care se cui-

bareste in asa-zisele camari ale sufletului tau, pe acela care te ucide,

dind lovituri de moarte sufletului tau ;
— pentru ca inima ta este abis

cu adevarat, un abis de necuprins — . Daca pe acela il rapui, daca te

curatesti de toata nelegiuirea si daca Inidepartezi pacatul, poti sa te

mindresti cu cura^ia ta in Dumnezeu.

Iar dupa ce te vei smeri §i te vei face ca un cer§etor, sa vii si sa te

rogi lui Hristos pentru cele launtrice ale tale. Tot Vechiul si Noul Tes-

tament vorbesc despre curatie ; faptele curatiei au fost placute tuturor,

iudeilor si elinilor, desi nu totdeauna le implineau. Dar curatia inimii

nu este posibila decit prin Iisus. El este adevarul adevarat, Care S-a

intrupat. Fara El este imposibil a cunoaste adevarul si a dobindi min-
tuirea.

CUViNT DESPRE IUBIRE

1. Dupa cum la lucrurile din afara, care (in mod firesc) apar^in

omului, ai renuntat, adica ti-ai vindut bunurile si ai dat (sumele obti-

nute celor nevoiasi), tot asa se cuvine sa renunti si la cugetele si mo-
ravurile (tale) ; astfel, daca ai invatat in^elepciunea lumeasca sau ai

dobindit cunostinta lucrurilor, leapada-te de ele ; daca te-ai increzut

in justificarile trupesti, renun^a la ele, smerindu-te si micsorindu-te.

Pentru ca asa vei putea pricepe «nebunia predicii» (I Cor. 1, 21). Intru

aceasta vei afla adevarata intelepciune, in puterea crueii si nu in cu-

vinte mestesugite. Aceste (fapte) savirsind, aceasta (intelepciune) vei

dobindi. «Pentru ca», zice (Sfintul Apostol) Pavel, «crucea lui Hristos

este piatra de poticnire pentru iudei, iar pentru greci este nebunie, pen-
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tru noi, insd, cei care ne mintuim, este puterea si intelepciunea lui Dum-
nezeu» (I Cor. 1, 18).

2. Chiar daca ai gustat din fericirea cereasea, chiar daca te-ai im-

parlasit din acea intelepciune (propovaduita de Apostoli) si chiar daca

s-a asternut linistea in sufletul tau, sa nu te mindresti, nici sa nu crezi-

ca deja ai ajuns (sa cunosti to'tul) §i ca ai dobindit adevarul, ca nu cum-

va sa auzi spunindu-ti-se) : (data sinteti satui ; iota v-ati imbo-

gatit faro, de noi ati domnit, si, macar de ati domni, ca si noi dom-

nim impreuna. cu voi» (I Cor, 4, 8). Chiar si gustind (din aceste bunuri)

sa socotesti ca inca nu te-ai atins de (binefacerile aduse de) inva^atura

Mintuitorului Hristos. Acest lucru sa nu-1 prive§ti ca pe un lucru obis-

nuit, ci sa-1 ai pururea sadit §i ascuns in inima ta.

3. Dupa cum eel lacom dupa bogatie, oricit de multe averi ar strin-

ge, niciodata nu se sartura, ci din contra, pofta (dupa ele) ii creste si

rnai mult ; si dupa cum cineva, sifisiat de sete, bind batura dulce, tot

mai; insetat devine ; tot ai?a, gustind cineva (din bunurile oferite de

Dumnezeu) nu se satura de ele niciodata si avind din belsug bunurile

sale, se considera pe sine sarac.

A§a sint cre?tinii : ei nu socotesc ca sufletul lor prezinta o cinste

deosebita, se considera ni§te oameni de nimic inaintea lui Dumnezeu
si se cred datori tuturor oamenilor. Pentru smerenia lor, mult se buou-

ra Domnul si (cu multa placere) Se odihneste in sufletul lor.

De aceea, daca are Gineva ceva, sa nu creada ca este sau are ceva.

Pentru ca Dumnezeu ura§te infumurarea. Aceasta a scos pe om din pa-

radis, atunci cind (omul) auzind pe (diavolul) zicind : «Veti fi dumne-
zei» (Gen. 3, 5), a dat crezare acestui cuvint zadarnic.

Adu-ti aminte, (omule), cum Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul si

Imparatul tau «S-a desertat pe Sine, chipul robului luind» (Filip. 2, 7),

cum S-a facut sarac, cum a fost socotit intre cei simpli si cum a pati-

mit. Si daca El, Dumnezeu fiind, atitea a suferit, tu, omule, care esti

alcatuit din singe si carne, care esti pamint si cenusa, in care nu este

nimic bun, ci numai necuratie, tu gindesti lucruri mari despre tine si

te mindre§ti ? Fii intelept §i spune despre cele ce ai primit de la Dum-
nezeu : Nu sint ale mele aceste bunuri ; de da altcineva le am. Cind
(Acela) va crede de cuviinta, le va lua de la mine. Astfel, pune pe sea-

ma lui Dumnezeu tot ceea ce este bun, iar pe seama slabiciunii tale tot

ceea ce este rau.

4. «Tezaurul pe care», zice Apostolul, «il purtam in vase de lut»

(II Cor. 4, 7) socoteste-1 ca fiind puterea cea sfintitoare, pe care tu te-ai

invrednicit sa-1 prime^ti, inca in trup fiind, zice undeva acelasi (Apos-

tol) : «Care pentru noi S-a facut intelepciune de la Dumnezeu si drep-
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tate si sfinftre si rascumparare» (I Cor. 1, 30). Cu alte cuvinte, (el spu-

nea ca) eel ce are in sine acest tezaur al Duhului poate sa implineasca

toate poruncile, nu mumai in chip curat _§i fara prihana, ci §i fara oste-

neala. Fara osteneala trebuie sa implineasca poruncile si mai inainte,

insa era imposibil sa obtina cineva roade duhovnicei-fti fara a se impar-

tasi de Duhul.

Sa se straduiasca, deci, fiecare ca, in orice moment, sa obtina, prin

rabdare, credinta si rugaciune fierbinte catre Hristos, aceasta comoara

cereasca ; sa implineasca eu-ajutorul Lui toata dreptatea, m chip curat

si desavirsit, dar si fara truda si chin.

5. Aceia care au in ei bogatia divina a Duhului, impartasesc altora

cuvintele duhovnicesti, ca si cind le-ar scoate dintr-un tezaur propriu.

Pe cind cei ce n-au aceasta bogatie in inima lor — bogatie din care

izvorasc cuvintele adinci si tainele — se agata de cite un cuvint din

cele doua Testamente si-1 au mereu pe limiba ; sau, ascultind pe bar-

batii cei induhovniciti, retin cuvintele acestora, se mindresc cu ele si

le prezinta altora drept cuvintele lor. In felul acesta, trag foloase din

merite straine. Dat fiind, insa, ca n-au comoara lor, din care sa se des-

fateze in primul rind ei sj apoi sa fie de folos si altora, dupa discutia

(cu semenii lor), ei din nou se arata saraci (in duhul lor), pentru ca

fiecare cuvint revine, in mod firesc, la cele din care a fost luat.

De aceea, se cuvine sa cerem mai intii de la Dumnezeu bogatia

aceasta adevarata. Avind-o pe aceasta, ne va fi u§or sa fim folositori

si sa transmitem si altora tainele §i cuvintele cele duhovnicesti. Pentru

ca Dumnezeu a binevoit sa locuiasca in oricine crede, zice (in acest

sens) Mintuitorul. Hristos : «Cel ce Ma iubeste pe Mine, va fi iubit de
Tatal Meu si-L voi iubi si Eu si Ma voi arata Lui» (loan 14, 20). *Eu
si Tatal vom veni si vom face laca§ la ,el» (loan 14, 23).

6. Cei ce s-au invrednicit sa fie fii ai lui Dumnezeu §i sa aiba pe

Hristos stralucind intru ei, sint condu§i in diferite chipuri de Duhul

?i sint mingiiati de har in adincul inimii lor. Niciuna din placerile cu-

noscute in lume nu poate fi comparata cu (cea provocata de) petrecerea

harului in suflet. Aceasta petrecere este asemenea unui prinz impara-

tesc, la care oamenii se bucura si se veselesc, o veselie de negrait. Este

asemenea bucuriei duhovnicesti, traita de mire §i mireasa. (In aceasta

stare, oamenii) sint ca niste ingeri fara trup ; trupul lor fiind atit de

usor (atit de induhovnicit), ei socotesc ca nici n-au trup.

Uneori, (astfel de oameni) se desfata si sint ca si imbatati de bau-

tura minunata, de bautura cea de nedescris a tainelor Duhului ; alteori,

rugindu-se pentru mintuirea oamenilOr, ii copleseste plinsul si tinguirea.

Pentru ca fiind cuprin§i de iubire fata de to^i oamenii — pentru intreg
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neamiil lui Adam — sint cuprinsi. (in mod firesc)si de intristfareV Uneori,

aceasta iubire este atit de mare, incit daca ar fi posibil, ar aduna pe

to£i oamenii la sinul lor, fara sa mai faca deosebirea intre cei buni si

cei rai. Uneori, atit de mult se dispretuiesc, incit socotesc ca nimeni
nu urmeaza dupa.ei §i ca ei sint cei mai de pe urma dintre toti (oa-

menii). Uneori sint complesi^i de bucuria cea de nedescris a Duhului
;

alteori, intocmai cum unul dintre cei puternici, luind panoplia impara-
teasca, iese la lupta si pune in deruta pe dusmani, incingindu-se cu
armele Duhului navalesc asupra dusmanilor celor nevazuft si ii calca

in picioare. Uneori, inconjurati de. calm, liniste si pace, traiesc o pla-

cere minunata ; alteori, se imparta§esc de in^elepciunea, de priceperea

si de cunoa§terea cea mai presus de fire a Duhului. (In sffrsit), alteori

sint asemenea tuturor oamenilor. (Retinem, insa), ca toate aceste (stari)

pe care nici o limba nu le poate spune, sint mijjlocite de harul lui

Hristos. Deci, harul divin straluce^te in multe feluri in ei, pentru a
exercita, educa §i prezenta sufletul desavir§it, prea curat §i fara pri-

hana Duhului.

Darurile Duhului, menponate aici, se dau celor care s-au apropiat,

in eel mai inalt grad de desavirisire. Aceste mingiieri diferite ale ha-

rului se transmit lor in chip diferit, dar neincetat, o lucrare a Duhului
urmind-o pe cealalta. Atunci cind cineva ajunge la desavirsire, cind

este curatit de toate patimile, se uneste cu Duhul-Mingiietorul. Iar cind

sufietul se invredniceste sa devina Duh, sa se amestece cu Duhul, atunci

devine in intregime luminS, in intregime veselie, in intregime iubire,

in intregime mingiiere, in intregime bunatate. Se afunda in virtutile

Duhului celui bun, dupa cum atunci cind cineva arunca o piatra in mare,
de pretutindeni este cuprinsa de apa. Oamenii care se unesc intru tbtul

cu Duhul lui Dumnezeu, au intru ei neclintite virtutile Duhului si fata

de toti arata roadele Lui. Dat fiind ca Duhul ii face curati si fara pri-

hana inlauntrul lor, de aceea este imposibil ca ei sa arate in afara roade
ale rSut^tii, ci totdeauna §i in toate (lucrarile lor) se vad roadele

Duhului. Acesta este telul desavirsirii duhovnices.ti, al plinatatii lui

Hristos, la care ne indeamna Apostolul sa ajungem, zicind : «Ca sa va

umpleti de tpata plinatatea lui Hristos» (Efes. 3, 19). Si iarasi : «Pina

ce vom ajunge la masura b&rbatului desavirsit, la masura virstei plina-

tatii lui Hristos» (Efes. 4, 13).

8. Atunci cind intra cineva (in Biserica) §i-si pleaca genunchii (sa

se roage), inima acestuia se umple de lucrarea divina, iar sufletul i ae

bucura in Domnul, asa cum se bucura mireasa de (prezenta) mirelui

ei, dupa cum deja s-a spus mai inainte, si cum spune marele Isaia :
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«Dupa cum se bucura mirele.de mireasa, tot asa se va bucura Domnul
de tine» (Isaia 52, 5).

Iar cind un astfel de om obi$nuie§te sa se roage o ora in fiecare

zi, este rapit cu duhul (la cer) si se impartaseste intru adincul sau de

(bunurile) veacului viitor. Acest fapt ii procura o placere de negrait si

ii da senzatia unei plutiri. In mintea (unui astfel de om) nu mai staruie

nici un cuget pamintesc. Dat fiindca mintea sa este preocupata, dupa

cum s-a spus, doar de lucrurile cele ceresti si mai presus de fire, pare

ca in acel moment rugaciunea sa este urmata (catre ceruri) chiar §i de

trupul sau.

9. Celui care intreaba daca este posibil ca omul (respectiv) sa ra-

mina totdeauna in aceasta stare, trebuie sa i se raspunda a§a : Harul

(primit) nu ramine pentru totdeauna decit daca prinde radacini si se

uneste cu omul in care a intrat. Harul este unul, dar lucreaza in multe

feluri, in folosul omului. Astfel, conform iconomiei divnie, uneori fla-

cara lui arde mai puternic, alteori mai slab ; uneori lumina lui se vede

pretutindeni, alteori se imputineaza, incit abia mai lumineaza, totusi,

flacara lui continua sa arda. Atunci cind (harul) straluceste foarte tare,

omul se imbata de iubirea lui Dumnezeu ^i traieste clipe de sarba-

tqare. Atunci cind aceasta lumina straluceste in inima, face ca sa se

deschida unei lumi mai launtrice si mai adinci, face ca omul intreg,

coplesit de dulceata tainelor comunicate lui, sa considere lucrurile aces-

tei lumi zadarnice si vatamatoare.

Se intimpla, insa, deseori, ca dupa aceste momente, cind (omul)

ajunge masura desavirsirii si cind este liber si neintinat de nici un pacat,

harul sa se imputineze, oarecum iar valul puterii du§mane sa se as-

tearna (peste eel drept).

10. Asa stau lucrurile cu harul: Sa ne inchipuim ca perfectiunea

se afla pe treapta a douasprezecea si ca omul trebuie sa ajunga la

aceasta treapta. Dar, (ajungind) la aceasta treapta, harul se restringe si

(in aceasta stare -omul) coboara o treapta si se opreste, sa zic a§a, pe

treapta a unsprezecea. (Deci), i s-au aratat omului acele lucruri minu-

nate, omul s-a infruptat din ele (dar n-a ramas in posesia lor). Pentru

ca, daca (Dumnezeu) 1-ar fi lasat pentru totdeauna in posesia lor, (omul)

n-ar fi primit cum se cuvine aceasta iconomie ; n-ar fi ascultat, n-ar

fi spus si nu s-ar fi ingrijit de nimic, ci ar fi stat ca un beat si rupt

(de realitate). De aceea, nu i s-a dat sa ramina (fara osteneli) pe treapta

desavir§irii, ca sa aiba timp sa se ocupe si de fra^i si de slujirea

Cuvintukri.

11. Cind auzim cuvintul (despre) impara^ia (lui Dumnezeu) §i sin-

tem emo$ona$i pina la lacrimi, sa nu socotim ca lacrimile sint (re.zul-
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tatul emotiei) noastre ; nici sa eredem ca faptul de a auzi corect, de a

vedea bine, s-ar datora auzului si ochilor nostri. Pentru ca ale altuia

sint lacrimile, ale altuia sint urechile si ochii, a altuia este mintea si

sufletul, (si anume) ale Duhului celui 'ceresc si dumnezeiesc, Care aude
si plinge, Care stie (starea noastra) si se roaga (pentru noi) si Care face

cu adevarat voia lui Dumnezeu. Pe acest dar minunat (pe Duhul Sfint)

L-a promis Domnul (Hristos) Apostolilor, cind a zis :
' «JEu Ma due, insa

Mingiietorul, Duhul eel Sfint, pe Care ll va trimite Tatal in numele
Meu, Acela va va invata toater> (loan 14, 26). Si iarasi : «lnca multe am
a va spune, dar nu puteti sa le tineti, insa cind va veni Acela, Duhul
adevarului va va conduce spre tot adevaruU (loan 16, 12—13). Acela,

deci, se roaga, Acela plinge pentru noi, pentru ca spune dumnezeiescul

Apostol : «Intrucit nu stim sa ne rugam, Duhul insusi se roaga pentru
noi cu suspine negraite» (Rom. 8, 26). (Duhul mijloceste pentru noi pen-
tru ca) numai El cunoaste voia lui Dumnezeu. "Pentru ca, (zice acelasi

Apostol), «pe cele ale lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaste in ajara. de
Duhul lui Dumnezeu» (I Cor. 2, 11). Pogorindu-Se peste Apostoli in

ziua Cincizecimii, precum a fost promis si salasluindu-Se in sufletele

Apostolilor, Mingiietorul a indepartat nuimaidecit de la ei valul rau-

tatii, ,a nimicit patimile (care mai staruiau in sufletele lor) si le-a deschis

ochii inimii. Fiind deci umpluti de intelepciune de catre Duhul, Apos-
tolii au implinit (dupa cuviin^a) voia lui Dumnezeu si au invatat (pe

oameni) adevarul, pentru ca Duhul stapinea peste sufletele lor.

Deci, atunci cind si noi auzim cuvintul lui Dumnezeu, cind ne vine

sa plingem si ne rugam fierbinte ca Hristos sa vina la noi, sa nu eredem

ca noi facem toate acestea, ci Duhul este Acela care spera, crede si se

roaga cu adevarat, dupa voia Sa.

12. (In legatura cu harul si desavirsirea), asa trebuie sa eredem ca

stau lucrurile : Puterea (cea rea) sta aproape §i inconjoara mintea cea

nouratica, intocmai ca un abur fin. Flacara (harului) sta aprins§ si lu-

mineaza totdeauna (sufletul) — dupa cum am spus mai inainte —• insa

/intunericul sfatului celui viclean) sta in jurul acestei lumini, intocmai

ca un acoperamint. (In aceasta stare), omul nu este nici desavirsit, nici

intru totul rob al pacatului ; este si nu este liber. Acest lucru (nu se

intimpla) fara stiinta lui Dummezeu, ci, din contra, cu ingaduinta se

face. Deci, cind se rape si se desface acel «perete din mijloc al des-

partiturii» (Efes. 2, 14), cind nu se desface in intregime. Dar nici efec-

tele rugaciunii (nu sint totdeauna aceleasi) ; uneori, (in urma unei

rugaciuni), harul se aprinde §i mai mult, mingiie si aduce odihna, alteori,

este mai slab. Totdeauna, insa, (aceasta lucrare) se face spre folosul

omului.
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In unele memento, (oamenii) se apropie de masura desavirsjrii si

gusta (din fericirea) veacului (viitor). N-am vazut, insa, nici un om
desavirsit si intru totul liber (de povara pacatului). Intr-adevar, se in-

timpla ca unii sa se buicure de belsug de har si sa se faca partasi ai

tainelor si ai descoperirilor, dar la scurt timp ajung (din nou) sa fie

incercatl de pacat. Unii oonsidera, idirw nestiin^a, ca fiind plini de har

si stralucind acesta intru ei sint deja desavirsiti si liberi (de pacat) ;

eu, insa, care in anumite momente am ajuns la o oarecare masura a

desavirsirii, care §tiu ce inseamna desavirsirea, spun, asa cum am spus

si mai inainte, ca nu cunosc pe nimeni intru totul liber (de paicat).

13. Cind auzi (vorbindu-se) despre comuniunea dintre mire si

mireasa, despre coruri si sarbatori, sa nu iei aceste lucruri in sens ma-
terial si pamintesc, ci sa le iei ca exemplu, prin pogoramint. Pentru

ca (lucrurile ceresti) sint duhovnicesti, de negrait si nevazute de ochii

cei trupesti. Comuniunea cu Duhul Sfint, comorile duhovnicesti, coru-

rile si sarbatorile sfintilor ingeri pot fi intelese doar de sufletul eel cre-

dincios si sfintit, care are experienta lor, pe cind de eel neini^iat este

imposibil ca sa fie intelese. Sa fii, deci, cu luare aminte la acestea, pina

ce si tu, prin credinta, te vei invrednici sa le cunosti. Atunci vei vedea

cu ochii sufletului la ce bunuri pot sa se faca partake, inca de aid,

sufletele crestinilor. La inviere, chiar si trupul se va invrednici de
aceste (bunuri), le va'privi si le va avea in stapinirea sa, pentru ca

atunci si el va fi duh.

14. Atunci cind sufletul se afla in comuniune cu Duhul, frumuse^ile

si rcadele lui cele bune, adica rugaciunea, iubirea, credinta, privegherea,,

postul si celelalte virtufl sint ca o tamiie pusa pe foe, care da o aroma
bogata. Este usor sa traiasca cineva dupa voia lui Dumnezeu, insa ni-

meni nu poate sa cunoasca aceasta voie.fara Duhul. Dupa cum femeia„

mai inainte de a se casatori, asculta de propriu-i cuget si face ceea ce
vrea, dar (casatorindu-se si) devenind una cu barbatul, unitatea (for-

mats de ei) traieste sub conducerea (barbatului), ea fiind datoare sa i se

supuna ; tot asa si sufletul, are voia, legile si lucrarile lui, dar indata

ce se invrednice^te sa intre in comuniune cu Hristos — mirele ceresc —
nu mai se supune vointei lui, ci vointei lui Hristos.

15. Prin haina de nunta trebuie sa in^elegem harul Duhului Sfint.

Cei ce nu s-a invrednicit sa; imbrace haina nun^ii ceresti, nu se va

impartasj nici de cina cea duhovniceasca.

Sa ne dam silin^a sa bem din vinul eel duhovnicesc si dumnezeiesc

si sa ne imbatam ou betia cuminteniei. Dupa cum cei ce se imbata cu

vin devin mai vorbare^i, tot asa si noi, indestul5ndu-ne , cu vinul eel
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duhovnicesc, sa vorbim despre tainele; divine. Pentru ca zice David :

«Paharul tau sa ma imbete cit mai puternic» (Ps. 22, 5).

16. Sufletui «sarac cu Duhul» este acela care isi cunoaste ranile,

care percepe intunericul patimilor care il inconjoara si cauta totdeauna

izbavire de la Domniil. Daca sufera, el se bucura (pentru aceasta) mai

mult decit pentru toate bunurtle de pe pamint ;
(daca trebuie sa-si

puna increderea in cineva), el nu si-o pune decit in doctoral eel bun

si in tratamentul lui.

Dar cum se transforma un suflet ranit (intr-un suflet) frumos, cu

chip stralucitor si demn de a trai impreuna cu Hristos ? Cum altfel,

daca nu cunoscind atit chipul lui primar, cit si ranile si saracia lui

(de dupa aceea) ? Pentru ca, daca nu simte placere sa poarte ranile si

vinataile pacatelor, nici nu-si justifica greselile, Domnul nu ia in seama

uritenia lui, ci, venind la el, il ingrijeste, il vindeca si ii reface fru-

musetea (cea dintii). Cu o conditie : Sa nu mai aprobe in sinea sa, pre-

cum s-a spus, cele savirsite si sa nu se mai complaca in savirsirea fap-

telor rele. (In acela^i timp), sa strige cu toata puterea catre Domnul,
pentru ca, avind ajutorul Duhului celui bun, sa se invredniceasca a se

elibera de patimi. Acesta este, deci, sufletui («sarac cu Duhul») pe care

(Domul)- il fericeste. Vai, insa, de eel care nu mai simte ranile si pre-

supune ca nu are in sine nimic rau. La un astfel de suflet doctoral eel

bun nu vine si, (prin urmare), nu-1 vindeca, iarlui nu-i pasa de rani

si socoteste ca este bine si sanatos. «Pentru ca» zice (Domnul) : «nu

cei sanatosi au nevoie de. doctor, ci cei boljiapi» (Matei 9, 12).

17. Ferici^i sint, cu adevarat, cei ce cauta viata ?i placerea cea mai
presus de fire ; cei care, prin purtarea lor virtuoasa, au cunoscut tai-

nele cele cere§ti si au cetate in ceruri. Acestia sjnt mai buni decit toti

oamenii
; dovezile sint evidente. Pentru ca, cine dintre cei puternici si

dintre
,
cei intelepti s-a suit la ceruri, a contemplat frumusetile Duhului

si, intorcindu-se pe pamint, a savir§it lucruri duhovnice^ti ? (Nimeni

dihtre aqestia n-a savirsit asa ceva), ci numai eel care, dupa aparenta,

este sarac, fara nici o valoare, necunoscut nici de vecini. Acesta, cazind

la pamint inaintea Domnului, .este condus la ceruri de catre Duhul si

se desfateaza cu sufletui sau de lucrurile minunate de acolo. Acesta

ac^ioneaza si isi duce via^a (dupa legile de) acolo. Zice in acest sens

dumnezeiescul Apostol : «Cit despre noi, cetatea noastrd este in ceruri»

(Filip. 3, 20). «CeIe pe care ochiul nu le-a vazut si urechea nu le-a auzit

si la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregatit Dumnezeu celor

ce-L iubesc pe El» (I Cor. 2, 9). Apoi adauga : «Iar noua ni le-a des-

coperit Dumnezeu prin Duhul Sau» (I Cor. 2, 10). Acesta este cu ade-

varat infclept, putsmic si nobil.
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18. Facind abstractie (de darurile) ceresti si judecindu-i pe sfin^i

doar dupa via^a lor, nu te vei indoi ca sint superiori tuturor (oameniior).

lata un exemplu : Pe cind Nabucodqnosor, imparatul Babilonului, adu-

nase toate popoarele ca sa se inchine statuii pe care o construise ;
—

Dumnezeu, in multa Lui intelepciune a rinduit acest lucru, pentru ca

virtutea tinerilor sa se faca tuturor cunoscuta si ca El, Dumnezeul eel

•pdevarat, este unul singur si ca locuieste in ceruri — ; trei tineri, si

acestia captivi, lipsiti de libertate, au avut indrazneala — pe cind toti

se inchinau statuii, treceau prin fata ei aproape fara glas, ca animalele,

si nimeni nu indraznea sa se opuna — sa nu se supuna. Ne voind sa

suporte aceleasi (umiliri) ca si ceilalti, nici sa renege dreapta credinta,

nici sa greseasca, au zis in auzul tuturor : «Dumnezeilor tai nu vom
sluji, nici nu ne vom inchina statuii de aur pe care ne-ai pus-o inainte»

(Deut. 3, 18). In semn de pedeapsa, ei au fost aruncati in cuptorul eel

de foe, dar acesta nu si^a aratat puterea lui, ca si cind ar fi aratat res-

pect fata de ei, ci i-a pazit nevatama$i, incit toti (cei de fata), inclusiv

imparatul, au cunoscut prin ei pe Dumnezeul eel adevarat. De fapta

lor, nu numai (oamenii) cei de pe pamint s-au minunat, ci si corurile

{ingerilor) din ceruri. Faptul ca ingerii sint de fata la faptele de vitejie

ale sfintilor il adevereste dumnezeiescul Apostol cind zice : «Ca ne-am

facut priveliste ingerilor si oamenilor» (I Cor. 4, 9).

Dar astfel de fapte poti vedea si pe vremea lui Hie. Acesta, un
singur om fiind, i-a biruit pe cei mai multi, atunci cind s-a pogorit foe

din cer. (Astfel de fapte poti vedea si pe vremea lui Moise). Acesta a

invins tot Egiptul si pe tiranul faraon. Astfel de fapte (poti vedea) pe

vremea lui Lot, pe vremea lui Noe §i a multora altora. Acestia, (deci)

desi dup§ infa^isare erau oameni obisnuiti, au biruit pe cei puternici

si cu fairaa. '

;

19. Fiecare dintre lucrurile vazute, atita timp cit nu-i vine in aju-

tor un element strain (de firea sa), raminind in marginile firii sale,

ramine fara rod si fara podoaba. (Trebuie spus ca Dumnezeu, in nespusa

Lui intelepciune, arata prin aceste lucruri — cu rol de tipuri si taine —
ca firea umana, (raminind) in marginile firii ei este neputincioasa sa

se impodobeasca cu virtuti si cu cununa spirituala a sfinteniei
;

(arata)

ca daca nu se bucura de ajutorul divin, nu poate sa ajunga la acestea).

(lata citeva exemple) : Pamintul raminind precum este, fara ploaie si

soare si fara a fi ingrijit de agricultori, nu aduce roade. Casa, de ase-

meni, pentru ca si ea are nevoie de lumina soarelui, adica de acel ele-

ment strain de firea ei, daca nu are lumina, este cuprinsa de intuneric

si se face nefolositoare. §i multe alte exemple de acest fel. Tot asa este

imposibil ca firea omeneasca sa dea roadele virtutii fara Cei ce cultiva
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sufletele noastre, adica fara Duhul lui Hristos, Care, de asemeni, este

element strain de firea noastra, pentru ca noi sintem creaturi, iar El

este necreat. Dupa ce trateaza, dupa metoda proprie, sufletele credin-

ciosilor, le preda agricultorului celui duhovnicesc, pentru ca sa le pre-

gateasca sa rodeasca roadele cele desavirsite ale Duhului si sa stralu-

ceasca lumina lui in casa sufletului nostru cea intunecata de patimi.

20. Razboiul pe care il due crestinii este dublu si dubla, este lupta

lor. Pe de o parte ei se lupta cu lucrurile vazute de ochiul fizic, (adica

cu acele lucruri) care imbie, indeamna si atita sufletul sa se complaca

in placeri
;
pe de alta parte, ei lupta cu «incepatoriile si puterile»

celui rau.

21. -Slava pe care a avut-o Moise pe fata sa a fost tip al slavei

celei adevarate (pe care o da) Preasfintul Duh. Si dupa cum (slava Ace-

luia) nimeni nu putea s-o priveasca, tot asa si acum slava care stra-

luceste in sufletul crestinilor indeparteaza intunericul pacatelor.

22. Cel ce iubeste adevarul §i p*e Dumnezeu si a gustat din dul-

ceata cea cereasca, eel ce are in sufletul sau harul si implineste intru

totul indemnurile harului, dispretuieste toate lucrurile lumii acesteia.

El ptine mai presus dedit orice din aceasta lume (iubirea de Dumnezeu,

adica) mai presus decit aurul, decit argintul, decit onorurile, decit slava,

decit felicitarile si decit laudele (primite de la oameni). Nimic dintre

acestea nu poate sa-1 atraga, pentru ca el cunoaste o alta boga^ie, o alta

cinste §i slava si-§i hrane§te sufletul si sim^irea cu o alta placere, (cu

o placere) nestricacioasa mijlocita de comuniunea cu Duhul.

23. Pe cit se deosebe§te pastorul inzestrat cu ra^iune de animalele

lipsite de ratiune, pe atita se deosebe^te (omul duhovnicesc), prin in^e-

lepciune, cunoa§tere §i discernamint de oamenii (obi§nuiti). Pentru ca

acesta este partais la o alta ratiune §i la o alta intelepciune, deosebita

de cea a lumii acesteia. Pentru ca zice (Apostolul) : «Propovaduim in-

telepciunea celor desavir§iti. Dar nu intelepciunea acestui veac, nici a

st&pinitorilor acestui veac, care sint pieritori, ei propov&duim. in taina

intelepciunea lui Dumnezeu* (I Cor. 2, 6—7).

Acesta se deosebe§te de to^i oamenii care sint insufletiti de duhul

acestei lumi, de (cei ce se zic) cugetatori si intelepti. Acesta «Pe toti

oamenii ii jttdeca» (I Cor. 2, 15) si pe fiecare il cunoaste de unde se

inspira, in ce sjare (morala) se afla si pe ce {lucruri) se bizuie
;
pe el,

insa, nimeni dintre cei ce au duhul lumii nu are puterea sa-1 cerceteze

si sa-1 judece. Pentru ca Duhul dumnezeirii nu este asemenea celui al

lumii, dupa cum §i dumnezeieseul Apostol spune : «Cele duhovnicesti

de cei duhovnicesti se judeca. Omul jiresc nu primeste pe cele ale

Duhului lui Dumnezeu, pentru ca pentru el sint o nebunie si nu poate
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sd le inteleaga... Dar omul duhovnicesc pe toate le judeca, iar el de

nimerii nu este judecat» (I Cor. 2, 13—15).

24. Este imposibil sa se faca cineva partas al Duhului celui Prea-

sfint altfel decit daca se face ca un strain pentru toate cele ce apartin

acestui veac, daca nu se leapada de sine in cautarea iubirii lui Hristos,

daca mintea sa nu se desprinde de grijile cele materiale si daca nu-1

preocupa decit acest scop. Numai asa se poate invrednici sa devina un

duh cu Hristos, precum si Apostolul zice : «Iar eel ce se alipeste de

Domnul, va ji un Duh cu £l» (I Cor. 6, 17). Sufletul legat intru totul

de acest veac, prin begatie, prin slava si prin prietenie — asa cum le

concepe lumea — nu va putea sa evite nici sa strabata intunericul pu-

terilor celor viclene.

25. Sufletele care iubesc adevarul si pe Dumnezeu, nu suporta nici

cea mai mica slabire a iubirii fa^a de Domnul ; ele isi au continuu

atintita privirea la crucea Lui si simt, astfel, cum progreseaza duhov-

nice^te. Ranite, sa zic asa, de dorinta de a fi impreuna cu El, ansetate

dupa virtuti si stralucind de luminarea Duhului celui bun, chiar daca

se invrednicesc sa cunoasca tainele divine, chiar daca se impartasesc

de bucuria cereasca si de har, nu au nici o incredere in ele si nici nu
cred ca sint ceva. Cu cit mai mult Be invrednicesc de daruri duhovni-

cesti. cu atit mai mult nesa^ cauta (bunurile) ceresti. Cu cit mai mult

simt ca progreseaza duhovnice^te, cu atit mai mult doresc sa se apropie

de desavirsire. Cu cit mai mult se imbogatesc duhovniceiste, cu atit mai

mult se considers sarace, dupa cum si dumnezeiasca Scriptura spune :

«Cei ce Ma mantnea pe Mine vor flaminzi iarasi ; iar cei ce Md beau

pe Mine, iarasi vor inseta» (Intel, lui Isus Sirah 24, 23).

26. Astfel de suflete, invrednicindu-se a fi libere de toate pati-

mile, poarta in ele stralucirea Duhului Sfint si au partaisie cu El prin

har. (Dimpotriva), sufletele lenese, care nu cauta sfinterna inimii — inca

de cind se afla in trup — care nu arata indelunga-rabdare, care • nu
spera — desi s-au impartasit de darul divin — sa se faca intru totul

partase ale Duhului celui bun si cu ajutorul Lui sa se elibereze de rau-

tatea patimilor -— sint inselate de pacat si nu mai arata nici o grija

fata de ele, dupa ce au primit harul, au dob'indit mingiierea si s-au

infruptat din dulceata cea dumnezeiasca. (Aceste suflete) se mindresc

repede, nu-si zdrobesc inima (prin pocainta), nu-si smeresc cugetul, nu
sint insetate (dupa virtuti) si nu tind catre treapta cea mai inalta a

nepatimirii. Multumindu-se cu aceasta putina mingiiere a harului, pro-

gresind in mindria si nu in smerenie, ele sint, in cele din urma, dez-

bracate si de darul de care s-au invrednicit (sa-1 primeasca). Pe cind

sufletul care iubeste cu adevarat pe Dumnezeu, dupa cum s-a spus,
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chiar daca ajunge sa implineasca mii de virtuti, chiar daca isi supune

trupul la lungi privegheri, chiar daca se invredniceste de diferite da-

ruri ale Duhului, de descoperiri si taine, este moderat si considera ea

inea nu-si duce viata dupa poruncile lui Dumnezeu, ea n-a savirsit

ceva (care sa-1 invredniceasca sa stea) de-a dreapta si arata o iubire

neostoita fata de Hristos.

27. Faptul de a ajunge la treptele desavirsirii nu este usor si la

indemina oricui. Pentru a ajunge cineva pe treptele desavirsirii, unde

patimile dispar, sint necesare multe osteneli si lupte, mult timp si

oslrdie, multe incercari si ispite. Numai atunci cind cineva suporta bar-

bateste tot felul de ispite — aduse de eel rau — numai atunci se in-

vredniceste de mare cinste si de darurile imbelsugate ale Duhului ;

numai atunci devine mostenitor al imparatiei celei ceresti.

28. Sufletul, care nu se comporta asa cum am spus si nu are in el

fiorul sfinteniei, sa se intristeze si sa-L roage pe Domnul ca sa-L faca

partas la acest bun si la lucrarea Duhului — savirsita asupra min^ii

prin descoperiri minunate.

(Se stie ca) conform legilor bisericesti, cei ce savirsesc pacate (grele)

sint afurisi^i de catre preot si dupa ce se pocaiesc sint reprimiti in sinul

comunitatii
;

(spre deosebire de acestia) cei ce due viata curata sint

promovati preoti, asa ca din afara altarului vin inlauntrul lui pentru

a siuji si pentru a prezida (adunarile) Domnului. Noi credem ca tot asa

se intimpla si in comuniunea tainica (a sufletului) cu Duhul (si cU in-

treaga Sfinta Treime) despre care Apostolul (aminteste) cind zice :

«Harul Domnului nostru Iisus Hristos si dragostea lui Dumnezeu-Tatal

si impartdsirea Sfintului Duh sa jie cu voi cu toti» (II Cor. 13, 13).

lata cum se intimpla acest lucru : Sfinta Treime locuieste in sufletul

curat (si o data cu aceasta) in (om) se asterne bunatatea divina. Lo-

cuieste nu precum este ea, pentru ca pe ea n-o poate cuprinde nici

macar intreaga zidire, ci dupa cit ii este omului de folos. Dar, daca

sufletul se abate citusi de putin de la calea voita de Dumnezeu si in-

tristeaza pe Duhul eel dumnezeiesc, mintea i se afuriseste si se inde-

parteaza de la el bucuria cea duhovniceasca ; harul divin, iubirea si

toata lucrarea cea buna a Duhului se imputineaza, iar omul este lasat

in seama duhurilor celor necurate si a ispitelor, pina ce sufletul sau

revine la calea bineplacuta Duhului. Aratind pocainta, din nou este

cercetat de har si din nou dobindeste darurile ceresti, chiar mai mult

decit inainte. Dar daca cineva, cu nimic nu intristeaza pe Duhul, ci are

viata bineplacuta (Lui), daca cugetelor celor rele se impotriveste si este

totdeauna alipit de Domnul, (acela) progreseaza duhovniceste, se in-

vredniceste de darurile cele de negrait, merge din slava in slava si de
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la o odihna la alta mai desavirsiti. In cele din urma, ajungind la ma-
sura crestinului desavirsit, se numara intre lucratorii si slujitorii nepri-

haniti ai lui Hristos, in imparatia Lui cea vesnica.

29. Trebuie sa sti'm ca 'cele ce se vad sint umbre ale celor tainice.

(Si anume), templul eel vazut (este umbra) a templului din inima,

preotul (este umbra) a preotuUii celui adevarat al harului — al lui

Hristos — si asa mai departe. Deci, dupa cum in Biserica cea vazuta,

daca in prealabil nu au loc lecturile, psalmodierile si slujba cuvenita,

preotul nu poate savirsi taina divina a trupului si singelui lui Hristos —
apoi chiar daca toata rinduiala bisericeasca este savirsita, daca jertfa

euharistica nu este savirsita de preot, iar (poporul) nu se impartaseste

cu trupul lui Hristos, se considera ca rinduiala bisericeasca n-a fost

observata (intru totul) si ca, prin urmare, taina
,
este incomplete —

;

tot asa trebuie sa privim (faptele) crestinului. Chiar daca acesta reu-

seste sa ^ina tot postul, sa privegheze continuu, sa psalmodieze, sa duca

viata ascetica si sa implineasca toate virtutile, insa nu savirseste pe

jertfelnicul inimii lor, lucrarea tainica a Duhului, lucrarea lui ramine

nedesavirsjta, iar in inima lui nu se asterne bucuria Duhului.

30. Bun lucru este postul, buna este privegherea si buna este as-

ceza. Acestea, insa, sint numai preambulul vietii celei bineplacute lui

Dumnezeu. Este, insa, lucru nesabuit sa se increada cineva, cu toata

inima in acestea. Intr-adevar, uneori, (cei ce implinesc aceste fapte) se

impartasesc de har. Trebuie, insa, sa stim ca rautatea, asa cum s-a spus

mai inainte, cuibarita inlauntrul nostru lucreaza cu viclenie, ca uneori

de buna voie se retrage si nu savirseste pe cele ale sale. (In astfel de

situatie), ea face pe om sa creada ca mintea i s-a curatit si ca, deja,

este desavirsita. Apoi, prin mijloace tilharesti il ataca pina ce il pune
la pamint. Oamenii, care au trait (sa zicem) douazeci de ani printre

soldati si tilhari, stiu ca aceia cunosc multe viclesuguri impotriva dus-

manilor : aceia se fac ca se retrag, abat atentia in alta parte, si dupa
ce ii inconjoara pe acestia, ii ucid fara mila. (Deci, daca acestia cunosc

astfel de viclesuguri) cu cit mai multe curs^ trebuie sa cunoasca eel

ce este vechi de mii de ani si are ca scop pierderea sufletelor (oame-

nilor)
; acesta stie sa puna curse in adincul inimii si inadins uneori nu

face lucrarea lui, pentru ca omul sa creada ca este desavirsit. Prin ur-

mare, grija cea mare a crestinului sa fie ca — oricite lucruri bune ar

savirsi — sa nu se multumeasca cu ele, sa nu se increada in ele, nici

sa creada ca a savirsit ceva deosebit. Iar daca se impartaseste din har,

sa nu creada ca 1-a dobindit (pe tot), ci sa flaminzeasca (dupa desa-

virsire), sa se intristeze, sa plinga si sa-si zdrobeasea inima cu totul.
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31. Asa este situat-ia cu lucrurile duhovnicesti : Sa ne inchipuim

o casa imparateasca cu multe curati si vestibule, cu cladiri exterioare

si altele inlterioare — in care se afla porfira si comorile — si cu (o

cladire) mai launtrica decit acestea, unde locuieste insusi imparatul.

Daca cineva, intilnind curtile si cladirile exterioare socoteste ca deja

a ajuns la casa cea dinlauntru, se inseala. Tot asa se intimpla si pe

tarimul duhovnicesc. Cei ce due razboi cu pintecele si cu somnul, sta-

ruind in rugaciune si (cintari de) psalmi, sa nu creada ca in aceasta

consta toata lupta si ca pot sta linistiti. De ce ? Pentru ca ei se afla,

{sa zicem asa), in curtile exterioare si in vestibulul (desavirsirii) duhov-

nicesti, ei nu au ajuns inca acolo unde se afla porfira si comorile cele

duhovnicesti. Daca se invrednicesc de vreun dar duhovnicesc, acest fapt

sa nu-i insele, incit sa creada ca deja au ajuns la sfir§itul (luptei). Se

cuvine sa se cerceteze si sa vada daca au aflat comoara (cea duhov-

niceasca) in vasul lor eel de lut, daca au imbracat porfira Duhului, daca

au vazut pe imparatul si daca au aflat cu adevarat odihna. Se cuvine

sa §tim ca sufletul are adincime si multe madulare, ca intrind pacatul,

in el, a cuprins toate madularele si toate cugetele lui si ca, venind

harul, a cuprins doar doua parti ale lui, (celelalte raminind in conti-

nuare, sub stapinirea pacatului). Desigur, eel ce nu are experienp, min-

giiat fiind de har, crede ca toate madularele sufletului sau au fost cu-

prinse de har si ca pacatul a fost smuls din radacini, dar nu stie ca

cea mai mare parte a sufletului se afla inca in robia pacatului. Pentru

ca harul este unit cu sufletul, dupa cum s-a spus de mai multe ori isi

lucreaza impreuna cu el, precum (lucreaza) ochiul in unire cu trupul,

dar impreuna (in suflet) se afla si rautatea, care duce cugetul in eroare.

Dec! eel ce nu stie aceste lucruri, (primind mingiierea harului), con-

siders ca deja 1-a primit pe tot, cugeta lucruri mari despre sine si se

mindreste, crezind ca a ajuns la quratia suprema. Dar acesta este de-

pan e de a cunoaste adevarul. Pentru ca, dupa cum am mai spus mai

inainte, si acesta este un viclesug al lui satan ; cedeaza in anumite mo-
men te $i nu mai lucreaza pe cele specifice lui, cu scopul de a face pe

oameni sa creada despre ei ca sint desavirsiti. Dar, (si in viata de toate

zileie), nu cumva eel ce sadeste vie, culege numaidecit fructele ei ? Sau

eel ce seamana ogorul aduna . numaidecit roadele lui ? Sau nu cumva,

copilul nou nascut atinge numaidecit (statura) maturitatii ?

Sa luam aminte la (Domnul) Iisus Hristos. Din ce slava, ca Fiu al

lui Dumnezeu si Dumnezeu adevarat, la ce (umilinte S-a 3upus) : a fost

dispretuit, a fost pironit pe cruee si a patimit. Insa, pentru faptul ca S-a

smerit, El a fost ridicat (si dupa firea Sa cea omeneasca) deasupra tuturor

(creaturilor) si a sezut de-a dreapta Tatalui. Pe cind sarpele eel viclean,
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eel care a inspirat de la inceput lui Adam dorinta de a devenl dum-
nezeu, la cita necinste nu 1-a impins pe acesta prin aceasta infumurare

(si cita pedeapsa si-a agonisit) ! La acestea, deci, cugetind sa ne silim

pe cit putem sa fim smeriti si sa avem pururarea inima zdrobita.

CUViNT DESPRE LIBERTATEA MINTII

1. Cind auzi ca Hristos S-a pogorit la iad si a eliberat sufletele

care erau legate acolo sa nu socotesti ca acest fapt se deosebeste de

cele ce se savirsesc acum (in inima omului). Pentru ca inima este un
(adevarat) mormint, iar (sufletul impreuna cu) cugetele si mintea (sint

ca si sufletele din iad), ingropate in ea si inconjurate de un intuneric

adinc. Deci, (dupa cum atunci), Domnul a venit la sufletele din iad, care

strigasera catre El, (acum) coboara intru adincul inimii si-i porunceste

acesteia : Elibereaza sufletul eel inchis (in tine), care M-a chemat sa-1

izbavesc. Si ridicind piatra care zace peste mormint, il deschide, in-

viaza sufletul care era mort cu adevarat si-1 elibereaza din temni^a cea

intunecoasa.

2. Se intimpla, uneori ca diavolul sa vorbeasca cu viclenie inimii

tale si sa-i zica : Stii cite rele ai facut ! Ti s-a umplut sufletul de nele-

giuiri si te-ai ingreuiat cu pacate (multe). (Eu, insa, zic) : Sa nu te lasi

si sub pretextul smereniei sa nu ajungi la disperare ! (Sa gtii ca) de la

calcarea poruncii a intrat in lume rauta'tea si de atunci vorbe^te in fie-

care moment sufletului, precum vorbeste un om catre alt om si-i su-

gereaza lucruri nebunesti. (La insinuSrile diavolului) sa raspunzi : Am
in scris asigurarea lui Dumnezeu c3 : «7Vu vrea moartea p&catosului, ci

sa se intoarca prin pocainta si sa fie viv» (Iezechiel 23, 11). De altfel,

ce rost a avut coborirea (Fiului lui Dumnezeu printre oameni), dac3 nu
ca sa mintuiasca pe cei pacatosi, s§ lumineze pe cei dintru intuneric

si sa dea viata celor morti ?

3. Dupa cum puterea protivnica ne indeamna (la savirsirea faptelor

rele) tot asa si harul divin (ne indeamna la savirsirea faptelor bune).

Dar (niciuna din cele doua puteri) nu ne for^eaza, ci ne lasa libertatea

de discernamint si de alegere. De aceea, pentru faptele pe care le-a

facut, impins de satan, omul insusi — iar nu satan — primeste pedeapsa,

ca unul care a savirsit raul, nu impins cu forta, ci sfatuit de cugetul sau.

Tot asa se intimpla si in leg5tura cu savirsirea binelui : harul nu pune
pe seama sa binele facut, ci pe seama omului ; 11 inconjoara pe acesta

cu slava, ca pe unul care a savirsit binele. Pentru ca harul, asa cum

s-a spus, nu leaga, nici nu constringe voin^a omului, ci desi coexista

cu aceasta, el cedeaza in fa^a liberului arbitru, ca sa vada, in ce ma-

22 — Sflntul Macarie
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sura vointa umana inclina spre virtute sau spre rau. De altfel, sta in

firea omului sa aleaga intre bine si rau.

,

4. Se cuvine sa ne pazim cugetul ca sa nu se amestece cu gindurile

cele murdare, venite de la eel viclean. Pentru ca, dupa cum atunci cind

un trup se impreuneaza cu altul, se intineaza, tot asa si cugetul, intrind

in contact si unindu-se cu cugetele cele rele, se perverteste
;

(se per-

verteste) nu numai cind se uneste cu cugetele cele rele care vin de la

eel viclean, ci si (cind se uneste) cu oricare alt cuget rau, cum este eel

al necredinciosiei, al inselatoriei, al slavei desarte, al miniei, al invidiei

si al spiritului de cearta. Aceasta inseamna «sa ne curatim de orice

intinare a trupului si a sufletului» (II Cor. 7, 1). Pentru ca exista stri-

caciune si desfriu si in (adincul) eel nevazut al sufletului, (stricaciune)

care se manifesta prin cugetele cele nebunesti. Or, dupa cum «pe acela

care strica templul lui Dumnezeu» — care este trupul — «pe acela il

va striga Dumnezeu» (I Cor. 3, 17) tot asa si eel care strica cugetul si

mintea, impingindu-le la lucruri nebunesti, va fi vrednic de pedeapsa.

Prin urmare, dupa cum pazim trupul de pacatul eel vazut, tot ai?a (se

cuvine sa pazim) §i sufletul de cugetele cele nebunesti, pentru ca (su-

fletul) este mireasa lui Hristos. Se spune (in acest sens) in Sfinta Scrip-

tura : «V-am logodit unui singur barbat, ca sd va infati$ez lui Hristos,

fecioara neprihanitav (II Cor. 11, 2). Si : <Mai inainte de orice, paze§te-ti

inima, pentru ca. din ea ies izvoarele vietii» (Proverbe 4, 23). «Cugetele

vicltne sa se depdrteze de la Dumnezeu» (Intel. 1, 3) §i altele pe care le

invata Sfinta Scriptura.

5. Fiecare sa-si cerceteze sufletul si sa vada catre cine inclina.

Si daca vede ca inima inclina spre implinirea legilor lui Dumnezeu, sa

se sileasca, pe cit poate, sa-si mentina mintea nepervertita, departe de

cugetele cele viclene, precum face cu trupul. (Sa faca aceasta) daca

vrea, conform promisiunii, sa se numere alaturi de sufletele cele curate

si iubitoare de Dumnezeu.
6. Dupa cum un agricultor grijuliu, mai intii isi pregateste ogorul,

curatindu-1 de maracini si dupa aceea arunca samin^a sub brazda, tot

a§a se cuvine sa faca si acela care asteapta sa primeasca de la Dum-
nezeu saminta harului — mai intii sa eura^easca solul inimii sale —
ca venind saminta Duhului, sa dea roade multe si bune. «Pentru cd,

daca nu face mai intii acest lucru si daca nu se curdteste de intind-

ciunea trupului si a duhului, ramine pe mai departe came si singe,

departe de (izvorul) vietii».

7. Trebuie sa fim foarte aten^i la viclesugurile celui rau, care ne

vin de pretutindeni. Pentru ca, dupa cum Duhul Sfint, spune (Apostolul)

Pavel, «pe toate le face, ca pe toti sd-i cistige» (I Cor. 9, 22), tot asa si



ALTE SAFTE OMILII -_^_ 339

(duhul) raufta^ii pe toate. le face ca pe to^i sa-i dea pierzarii : . Cu cei

ce se roaga, se preface ca se roaga, pentru a-i rataci si a-i face sa se

infumureze ; cu cei ce postesc, posteste, pentru a-i insela cu mindria
;

fa^a de cei ce se ocupa cu studiul Scripturii se arata facind aeelasi

lucru, pentru ca sub acest pretext sa-i abata de la calea cea dreapta
;

iar fata de cei ce s-au invrednicit sa aiba descoperiri, spune ca are si

el la fel. De altfel, spune (Apostolul) Pavel : «Satan se schimba in inger

al luminii» (I Cor. 11, 14), ca sa insele (pe oameni) cu stralucirea lu-

minii si sa-i atraga la sine. Intr-un cuvint, in orice se schimba (satan),

pentru ca prin mijlocul potrivit sa duca pe oameni la pierzare. De
aceea zice (Apostolul) : «Sa ne curatim de orice gind si de orice cuget

care se ridicd impotriva cunoasterii lui Dumnezeu» (II Cor. 10, 5). lata

pina unde se intinde indrazneala celui viclean : el vrea sa nimiceasca

chiar §i pe cei care cunosc pe Dumnezeu. De aceea, se cuvine sa ne

pazim inima cu toata grija §i sa cerem de la Dumnezeu intelepciune,

ca sa putem descoperi cursele celui rau. Se cuvine, de asemeni, sane
exercitam mereu mintea si cugetul cu in^elepciunea §i sa le orientam

dupa voia lui Dumnezeu. Nu este un lucru mai mare si mai einstit

decit acesta. Zice,de altfel, psalmistul • «Marturisire si maretie este lu-

crarea Lui» (Ps. 110, 3).

8. Sufletul care iubeste pe Dumnezeu obisnuieste — chiar daca

savirseste toate faptele bune — sa nu puna nimic pe seama sa, ci sa

puna totul pe seama lui Dumnezeu. Dumnezeu, insS, vazind acest cu-

get sanatos sj corect, pe toate (cele bune) le pune pe seama lui. Omul
primeste rasplata, ca si cind numai el ar fi trudit si ar fi facut totul,

desi fapta cea buna nu-si are izvorul doar in el. Asa, de exemplu, ha-

rismele si tot lucrul folositor, cu ajutorul carora omul savir§e§te binele,

sinit de la Dumnezeu. Ale Lui sint toate cele de pe pamint : trupul §i

sufletul, ba chiar si faptul ca omul exista este rodul bunavointei lui

Dumnezeu. Deci, ce-i mai ramine omului cu care sa se justifice si sa

se mindreasca ? Trebuie sa mai spunem ca si bunul eel mai mare, ha-

rul, §i lucrul eel mai placut pe care-1 pot oferi oamenii lui Dumnezeu
— faptul ca sufletul recunoaste cum stau lucrurile si pune toate lucru-

rile bune pe seama lui Dumnezeu — tot de la Dumnezeu vin. De alt-

fel :§i universul intreg tot opera Lui este.

9. Dupa cum, cit timp Israel a implinit voia Stapinului — desi ni-

ciodata n-a implinit-o pe cit trebuia, ci mai degraba s-a parut (ca o im-
plineste) si ca ar crede coreet si destul in El — un stilp de foe i-a mers
inainte, marea s-a dat inapoi dinaintea lui si alte multe fapte minuna-
te s-au facut cu el : dar cind n-a mai implinit voia lui Dumnezeu a

fost dat pe mina dusmanilor §i a fost supus unor amare robii ; tot asa
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§i in legStura cu sufletul : atita timp cit, cu ajutorul harului, a cunos-

cut pe Dumnezeu si s-a cura^it de multe intinaciuni, el s-a aratat sfint

;

dar ne mai aratlnd credincio§ia cuvenita Mirelui ceresc, a lost inde-

partat de la via^a de care se facuse parta§. Pentru ca vrajmasul poate

sa faca sa nu mai asculte (de Dumnezeu) si pe cei ce au ajuns la trep-

tele (desavirsirii). De aceea, se cuvine sa ne luptam cu toata puterea si

sa avem grija, cu frica si cu cutremur de via$a noastra, chiar daca ne-am
impartasjt de Duhul lui Dumnezeu, ca nu cumva savirsind cu neglijen-

ta un lucru mic sau mare, sa intristam prin aceasta pe Duhul Domnu-
lui. Pentru ca\ dupa cum «bucurie se face in cer pentru un pa.ca.tos

care se pocaieste». cum spune Adevarul (Luca 5, 10) ; tot asa, intris-

tare rmare se face pentru un suflet care se exclude de la via^a cea

vesnica.

10. O data ce sufletul se impartaseste de har, ii sint mai folosi-

toare cunoasterea, pruden^a si discernamintul. De altfel, pe aceste (in-

susiri) i le si da Dumnezeu, cind sufletul le cere, ca sa slujeasca dupa

cuviinta Duhului — pe care s-a invrednicit sa-L primeasca — ; ca nu

cumva sa fie amagit de (duhul) rauta^ii, ca nu cumva sa greseasca din

nestiin^a, ca nu cumva sa fie neglijent, ca nu cumva sa traiasca fara

nici o teama, ca nu cumva sa se abata de la calea cea dreapta si ca nu

cumva sa savirseasca ceva impotriva voii Stapinului.

11. Dupa cum principiul faptelor rele, adica duhul lumesc al ra-

tacirii §i al intunericului p^catelor locuieste in omul stapinit de cuge-

tul eel trupesc, tot asa §i (principiul) care sta la baza faptelor bune,

adica puterea Duhului celui luminos, locuieste in omul eel sfin^iij dupa
cum s-a spus : *Voi c&utati dovada ca Hristos locuieste intru mine» (II

Cor. 13, 3). Sau : «Nu mai traiesc eu, ci Hristos trdieste intru mine»

(Gal. 2, 20). Sau : «Citi in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati imbra-

cat» (Gal. 3, 27). Sau spune Domnul : «Eu si Total Meu vom veni si

vom face solas intru el» (loan 14, 23). Acestea nu se savirsesc pe as-

cuns, ci pe fa$a, intru putere si adev5r, intru cei ce s-au facut vrednici

de ele. Pentru ca, pe cind legea cea veche, conducind pe oameni, in

vrernurile cele de demult, prin cuvintul care nu avea ipostas, punea

asupra lor un jug greu si de nesuportat §i nu le dadea nici un ajutor,

pentru ca nu avea puterea Duhului ; ca zice Apostolul : «Acest lucru

era cu neputinta Legii, fiind slaba si fara trap... » (Rom. 8, 3) si cele-

lalte ; de la venirea lui Hristos, usa harului a fost deschisa cu adevarat

celor ce cred, iar puterea lui Dumnezeu §i lucrarea Duhului se impar-

taseste tuturor.

12. Dupa ce Hristos a trimis ucenicilor Sai bunul eel mai mare,

harul Duhului, — din care izvorSste acea putere divina care se sala§-
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luieste in suflete si mintuieste pe cei ce cred — i-a vindecat de pacate

si i-a eliberat de intuneric si de (puterea) mortii ;
pentru ca pina atunci

sufletul lor era ranit si inlanfciit, captiv al intunericului si al pacatului.

De buna seama ca sufletul care inca nu s-a invrednicit sa se faca salas

al lui Hristos, nici sa faca lucratoare puterea Duhului, se afla inca in-

tru intuneric ; insa, pentru aceia, asupra carora a venit harul Duhului

celui dumnezeiesc si in ale caror minti s-a salasluit, Domnul este ca

si suflet. Pentru ca zice dumnezeiescul Apostol : «Cel ce s-a alipit de

Domnul, un Duh va ji cu El» (I Cor. 6, 17). Iar Domnul insusi zice :

«Dupa cum Eu si cu Tine una sintem, si ei sa fie una intru Noi» (loan

17, 21). O, de cita bunavoin^a s-a invrednicit firea omeneasca, cea atit

de i avasita de pacat ! (Era atit de ravasita firea oameneasca) incit su-

fletul — unlit cu rautatea patimilor si facind cu ea un tot — chiar

daca ar fi voit, nu putea sa savirseasca ceea ce i se parea firesc. Pen-

tru ca zice (Apostolul) Pavel : «Ceea ce nu voiesc, aceea fac» (Rom. 8,

19). Cu cit mai mult, deci, impreunindu^se puterea lui Dumnezeu cu

un suflet sfin^it, nu va deveni una vointa acestuia cu a Lui ? Sufletul

(omului) inclinat catre adevar este ca si sufletul lui Hristos : acesta, de

buna voie se lasa condus de puterea Duhului celui bun si voin^ei lui

nu mai da curs. Pentru ca, zice (Apostolul) : «Cine ne va desparti pe

noi de dragostea lui Hristos ?» (Rom. 8, 35), adica (cine va desparti)

sufletul de Duhul cu care este unit ?

13. Se cuvine, mai inainte de toate, ca acela care este nascut de la

Duhul si vrea sa fie imitator al lui Hristos si sa se cheme impreuna cu

El fiu al lui Dumnezeu, sa rabde cu barbate necazurile care vin asu-

pra sa, adica bolile trupesti, insultele venite de la oameni si cursele

intirse de puterile cele nevazute. Pentru ca incercarea sufletului cu di-

ferite necazuri se face cu ingaduin^a lui Dumnezeu, ca sa se arate tu-

turor sufletele care iubesc cu adevarat pe Domnul. Este un semn dis-

tinctly faptul de a trece prin usa cea strimta a incercarilor si necazu-
rilor

; pentru ca patriarhii, profetii, apostolii si martirii de totdeauna,

prin acestea se fac bineplacut,i lui Dumnezeu. Pentru ca zice Scriptu-

ra : «Fiule, daca, vrei sa slujesti Domnului, pregateste-ti sufletul (sa

indure) ispita ; prinde curaj si arata-te staruitor». Si mai departe :

«Ceie ce vin asupra ta, primeste-le ca pe niste lucruri bune, stiind ca

fara (ingaduinta lui) Dumnezeu nimic nu se face» (In^el. lui Iisus Sirah

2, 1—2, 4). Prin urmare, se cuvine ca sufletul care vrea sa placa lui Dum-
nezeu sa arate in primul rind rabdare si speran^a. Pentru ca si acesta

este un viclesug al diavolului : sa ne duca la disperare ca sa ne pier-

dem speran^a in Domnul. (Noi §tim, insa, ca) Dumnezeu nu permite

niciodata ca sufletul care crede in El sa fie strivit de ispite §i sa se
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piarda. Pentru ca, zice Apostolul : «Credincios este Dumnezeu ; El nu

va ingadui ca sa fiti ispititi mai mult decit puteti, ci o data, cu ispita va

aduce si scdparea din ea, ca sa puteti rabda» (I Cor. 10, 13). Prin ur-

mare, eel viclean nu intristeaza sufletele pe cit vrea, ci pe cit ii este

ingaduit de Dumnezeu. Pentru ca, daca oamenii stiu ce povara suporta

un catir, un asin si o camila si pun pe fiecare dintre acestia cit tre-

buie ; daca olarul stie cit timp trebuie sa tina oalele la foe, adica nici

mai mult ca sa nu crape, nici mai pu^in, ca nefiind in deajuns de arse,

sa nu fie nefolostioare ; daca atitea lucruri stie mintea omeneasca, (nu

crezi) ca Dumnezeu stie la ce ispita poate fi supus fiecare suflet, pen-

tru ca sa devina apt pentru imparatia cerurilor ?

14. Pentru ca, dupa cum cinepa, daca nu se bate mult timp, nu

este buna pentru a se prelucra in fire sub^iri — iar eu cit se bate si

se piaptSna mai mult, cu atit mai curata si mai buna se face — ;
dupa

cum vasul de curind facut, nUmai daca este copt la foe este folositor

oamenilor ; si dupa cum pruncul (pina nu se maturzieaza), nu este in

stare sa savirseasca vreun lucru din aceasta lume, adica nu poate sa

conftruiasca, nici sa semene, nici vreun alt lucru sa faca
;

tot asa (se

intimpla) deseori si cu sufletul : el se poate impartasi de har si de odih-

na Domnului, dar pina nu dobindeste bunatatea Domnului si nu este

supus la diferite incercari de duhurile cele rele, nu poate fi inca demn

de imparatia cerurilor. Zice, in acest sens, dumnezeiescul Apostol : «Iar

daca sinteti fara certare, de care toti au parte, atunci sinteti fii nelegi-

timi si nu fii adevaratw (Evrei 12, 8). Incit ispitele si necazurile spre

folosul omului se adue, ca sa faca sufletul mai incercat si mai tare
;

deci, eel ce rabda toate acestea pina la sfirsit, avind speranta in Dom-

nul, este imposibil (sa nu dobindeasca) promisiunea Duhului si izba-

virea de patimile rauta^ii.

15. Ca dupa cum martirii, fiind supusi la chinuri, si pe toate rab-

dindu-le — ba chiar si moartea — s-au invrednicit de slava si cununi

;

— s' cu cit mai multe si mai mari au fost ostenelile, cu atit mai mare

slava si indrazneala la Dumnezeu au dobindit — ; tot asa se intimpla

si cu sufletele supuse la diferite incercari, unele vazute, venite de la

oameni, altele nevazute, venite de la cugetele cele nebunesti, iar alte-

le de la boli, care aprind sufletul. Daca pe acestea le rabda pina la

sfirsit, va dobindi aceleasi cununi §i aceeasi indrazneala ca si martirii.

Pentru ca martiriul necazurilor, pe care aoeia 1-au indurat de la oa-

meni, il indura acestia de la duhurile cele necurate care lucreaza in ei.

Deci, cu cit mai multe necazuri sufera acestia de la eel rau, cu atit mai

mare va fi slava si indrazneala, pe care se vor invrednici s-o primeas-

ea de la Duhul eel bun, nu numai in viitor, ci si acum.
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16. Se stie ca acea cale care duoe la via^a este strimta si plina de

necazuri si ca pu^ini sint cei ce o strabat (pina la capat). De aceea, ori-

ce respingere a ispitei venita de la diavol — de dragul mostenirii care

este in ceruri — trebuie sus^inuta puternic de speran^a. Pentru ca ori-

cite necazuri am rabda, niciunul dintre ele nu echivaleaza cu bunurile

promise sau cu mingiierea pe care o da inca de aici Duhul eel bun su-

fletelor, izbavindu-le din intunericul patimilor si al rautafti si iertin-

du-le multimea datoriilor si a pacatelor. Pentru ca, zice (Apostolul) :

«Socotesc ca patimirile de acum nu sint vrednice de mdrirea care ni se

va descoperi» (Rom. 8, 18). De aceea, zicem, trebuie sa rabdam totul

pentru Domnul, chiar si moartea, ca niste soldaft viteji ai Lui. Sa nu
ne oprim la lucrurile triste din lume, ci, slujind lui Dumnezeu, sa rab-

dam ispitele, pentru ca sint pentru Hristos. Invidiindu-ne protivnicul

pentru rasplata ce vom primi, vrea sa ne toarne in suflet lenea si to-

ropeala, pentru ca nemaiducind viata bineplacuta (lui Dumnezeu) sa nu
ne invrednicim de acele bunuri. Dar noi putem birui toate cursele

ridicate impotriva noastra, pentru ca avem ca inso^itor de lupta pe
Hristos, pentru ca avem aparator si ocrotitor pe Acela care la fel a pa-

timit in acest veac, Care a fost insultat, ocarit, prigonit si Care, in cele

din urma, a sfirsit prin moarte rusinoasa pe cruce.

17. Daca vrem sa suportam usor tot necazul si toate ispitele, sa

dorim moartea pentru Hristos si s-o avem totdeauna inaintea ochilor ;

— de altfel, avem §i porunca de a ne lua crucea §i de a-L urma, or

aceasta inseamna sa fim totdeauna gata sa murim (pentru El) — ;
deci,

daca vom avea o astfel de dispozitie, vom suporta usor, dupa cum s-a

spus, tot necazul eel vazut si nevazut. Cel ce este dispus sa moara pen-

tru Hristos nu-i pasa de momentele triste si dureroase. De aceea, zi-

cem, necazurile sint greu de suportat pentru cei ce nu iubesc moartea

pentru Hristos si nu au totdeauna gindul indreptat spre El. Deci, eel

ce doreste sa mosteneasca pe Hristos si aproba patimile Lui, trebuie

sa-si doreasca acelasi lucru, iar cei ce zic ca iubesc pe Domnul, intru

aceasta sa se faca cunoscuti, adica prin faptul ca suporta orice necaz

care vine asupra lor, nu numai cu curaj, ci si cu voie buna, avind na-

dejde in El.

18. Se cuvine, in primul rind, ca acela care isi inchina viata lui

Hristos sa se angajeze, cu sau impotriva vointei sale, fie ca vrea sau

nu inima sa, la savirsirea binelui. Pentru ca, zice Domnul, Care nu
minte : «tmparatia cerurilor se ia cu asalt, iar cei care se silesc pun
mina pe ea» (Matei 11, 12). Deci, se cuvine ca un astfel de om sa se

straduiasca sa intre, dupa cum s-a spus, pe poarta cea strimta si sa se

angajeze la savirsirea virtutii chiar impotriva voii lui. Astfel, eel ce
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n-are iubire, sa (practice) iubirea, eel lipsit de blindete, (sa arate) blin-

dete, (eel seme^) sa se obisnuiasca (a suporta) dispre^ul, iar eel ce n-are

inciinare spre rugaciune, sa staruiasca in rugaciune. (De buna seama

ca) Dumnezeu vazindu-1 pe un astfel de om, ducind o astfel de lupta,

angajat la savirsirea binelui, chiar atunci cind inima i se impotriveste,

ii va face parte de rugaciunea cea adevarata, de cuget milostiv, de rab-

dare, de marinimie si, intr-un cuvint, il va darui cu toate roadele Du-

hului. Daca cineva este lipsit de celelalte virtuti dar se sileste spre ru-

gaciune, el primeste ca dar al rugaciunii intarirea in credinta in Hris-

tos, bucuria si linistea Duhului Sfint si (inciinare) catre blindete, catre

smerenie si catre alte virtuti ; El, insa, ramine lipsit de celelalte bu-

nuri, dupa cum s-a spus, pentru ca nu se sileste sa le dobindeasca, (sau

poate) nici nu le cere de la Hristos. Deci, pentru ca sa le primeasca, se

cuvine sa ceara de la Dumnezeu, chiar si impotriva voii sale. Sa ia amin-

te, insa, sa evite cuvintele nepotrivite sa nu se supere, nici sa uzeze de

tipete. Pentru ca zice (Apostolul) : «Orice amaraciune si minie si supa-

rare sa. fie indepartate de la voir> (Efes. 4, 31). Sa nu vorbeasca de rau

pe cineva, nici sa nu judece (pe cineva), nici sa nu se mindreasca, pentru

ca vazindu-le astfel Domnul, precum s-a zis, angajat cu forta (in savir-

sirea binelui), sa-i dea puterea sa savir§easca usor si fara truda acele

lucruri pe care mai inainte nu le putea savirsi nici cu forta, pentru ca

rautatea locuia in el. Atunci va fi pentru el ca (a doua) natura implini-

rea tuturor virtu^ilor. Pentru ca Domnul venind si locuind in el, dupa
cum a promis, sau invers, acesta locuind in Domnul, va implini porun-

cile cu multa usurinta.

19. Acela care staruie in rugaciune, dar nu si in smerenie, iubire,

blindete si in celelate virtuti, la acest rezultat ajunge : uneori, dat fiind

ca Dumnezeu este bun, ii trimite harul Sau si ii implineste cererile. Insa,

pentru ca cugetul acestuia nu este obisnuit cu virtutile despre care am
vorbit, (cu timpul), fie ca pierde harul pe care 1-a primit, fie ca min-

drindu-se, nu mai inainteaza, nici nu mai creste in el. Pentru ca, dupa
cum s-a spus, Domnul isi gaseste salas si odihna in sufletul smerit, iu-

bitor, blind (care), intr-un cuvint, implineste sfintele porunci ale lui

Hristos. Prin urmare, eel ce voieste sa creasca si sa se desavirseasca

duhovniceste, sa se sileasca in primul rind, ca inima sa trufasa si gata

spre cearta sa devina blinda si ascultatoare fata de Dumnezeu. Sa se

sileasca a-si obisnuit sufletul cu bunatatea din care sa faca o datorie.

Asa facind, sufletul va creste (duhovniceste) si va inflori in el darul

rugaciunii pe masura cugetului sau. Apoi Duhul il va inva^a smerenia
cea adevarata, iubirea cea nemincinoasa si blindetea. Numai asa cres-

cind si desavirsindu-se dupa (voia) Domnului, se arata vrednic de im-
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paratia (cerurilor). Pentru ca, eel smerit niciodata nu cade. Si unde sa

cada eel ce este mai prejos decit toti ? De aceea, am zice ca o inaltare

si o vrednicie sigura este smerenia.

20. Cei ce iubesc cu adevarat pe Dumnezeu, nu fac aeeasta de dra-

gul mostenirii imparatiei Lui, (cum iubesc negustorii o lucrare) de dra-

gul unui cistig ; nici pentru ca se tem de iadul care a fost tocmit pen-

tru pedepsirea celor pacatosi, ci ll iubesc pentru faptul ca Dumnezeu
este Creatorul lor si pentru ca implinesc o rinduiala fireasca, asa cum
sclavii arata supunere fata de stapinul lor si (creaturile iubesc) pe

Cre&torul lor. Acestia arata multa pruden^a fata de lucrurile inconju-

ratoare (ca nu cumva vreunul dintre ele sa-i faca uriti de Dumnezeu).

Pentru ca sint multe piedicile care ne opresc a fi bineplacuti lui Dum-
nezeu. Nu numai saracia si lipsa de pretuire, ci si boga^ia si cinstea

(data de oameni) sint ispite pentru suflet. Intr-o rnasura oarecare devi-

ne ispita si piedica (in calea desavirsirii) insasi mingiierea si relaxarea

proausa in suflet de har, daca sufletul care s-a invrednicit de acestea

nu uzeaza de ele, cu masura si prudenta. Pentru ca, sub pretextul ca

sufletul are drept pavaza harul, (eel viclean) ii slabeste increderea si-i

sugereaza moliciunea si toropeala. De aceea sufletul care primeste ha-

rul este dator sa arate evlavie si prudenta, pentru a arata respectul cu-

venit fata de darul primit si pentru a da roade vrednice de el. Prin

urmare, nu numai necazurile, ci si bucuriile pot deveni piatra de in-

cercare
;
prin amindoua Creatorul pune la incercare pe oameni, ca sa

se arate acela care il iubeste dezinteresat, ca pe Unul ©are singur este

vrednic de multa cinste si iubire. Prin urmare, sint piedica pentru do-

bindirea vietii vesnice pentru eel sarac in credinta si cu cuget copila-

resc, in primul rind (momentele si lucrurile) dureroase, ca saracia si

lipsa de pre^uire, iar (in rindul al doilea) lucrurile placute ca : bogatia,

slava si laudele de la oameni. Pentru ca si in cazul al doilea, eel vi-

clean poarta razboiu, insa pe ascuns. (Dar nu totdeauna aceste lucruri

conduc catre un sfirsit trist. Ele nu numai ca nu vatama, ba chiar si

ajuta pe eel credincios, in^elept si vigilent, sa dobindeasca imparatia lui

Dumnezeu. Pentru ca zice dumnezeiescul Apostol : *Toate contribute la

savirsirea binelui de catre cei ce iubesc pe Dumnezeu* (Rom. 8, 28).

Rezulta, deci, ca acela care iubeste cu adevarat pe Dumnezeu, sfarma,

invinge si calea in picioare acele lucruri care sint socotite piedici in

aeeasta lume si este purtat de (un singur gind si de o singura sim^ire),

anumede iubirea fa^a de Dumnezeu. Pentru ca zice dumnezeiescul pro-

fel : «Cursele pacatosilor ma inconjoara, dar eu nu uit Legea Ta» (Ps.

118, 61).
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21. Dumnezeiescul Apostol Pavel, vorbind despre taina crestinis-

mului, spune ca aceasta consta in iluminarea sufletului credincios de

lucrarea divina, adica de puterea Duhului. Si pentru ca nu cumva ci-

neva, (ratacind), sa creada ca luminarea Duhului se reduce doar la cu-

noa§tere si astfel din nestiinta §i lenevire sa cada de la taina cea de-

savirsita a harului, aduce ca exemplu chipul lui Moise inconjurat de lu-

mina Duhului (pentru a vorbi si despre o ilumiinare reala). El zice :

«lar daca slujirea cea spre moarte, sapatd in litere, pe piatrd, s-a fdcut

intru slava, incit fiii lui Israel nu puteau sd-si atinteascd ochii la fata

lui Moise, din pricina slavei celei trecdtoare a fetei lui ; cum sa nu fie

mai mult intru slava. slujirea Duhului ? Pentru cd daca a avut parte de

slava slujirea care aduce osinda, cu mult mai mult prisoseste in slava

slujirea dreptdtii. Si nici mdcar nu este slaint ceea ce era sldvit in aceas-

ta privintd, fata de slava cea covirsitoare. Pentru cd daca ceea ce este

trecdtor s-a sdvirsit prin slaua, cu atit mai mult ceea ce este netrecator

va fi in slavd» (II Cor. 3, 7— 11). Vorbind despre «ceea ce este trecator»,

s-a referit la slava luminii care inconjura trupul eel muritor al lui Moi-

se. *Avind, deci, o astfel de nddejde, noi lucrdm cu multd indrazneald»

(II Cor. 3, 12). Mai departe, el arata ca acea slava nemuritoare care se

descoperea de Duhul, straluceste acum necnotenit in cei vrednici, intru

omul lor eel launtric, care este nemuritor. Pentru ca zice : «Iar noi toti»

— adica aceia care ne-am ndscut prin credinta cea desdvirsitd de la Du-

hul — «privind ca in oglindd, cu fata descoperitd, slava Domnului, ne

prefacem in acelasi chip din slava in slava, ca de la Duhul Domnului»

(II Cor. 3, 18). Spunind : «cu fata descoperita», se refera la fa£a sufletu-

lui. Deci, atunci cind se intoarce cineva catre Domnul, valul i se ia, «Iar

Domnul este Duhul» (II Cor. 3, 17). In chip clar, deci, a aratat prin

acestea ca un val al intunericului a fost pus pe suflet si a acoperit ome-
nirea de la calcarea poruncii de catre Adam. Acum, este luat de stra-

lucirea Duhului de pe sufletele credinciosilor, cu adevarat vrednici (de

aceasta). Pentru acest motiv a avut loc si venirea lui Hristos. Pentru

ca Dumnezeu a binevoit ca aceia care cred cu adevarat sa ajunga la o

astfel de treapta a sfinteniei.

22. Aceasta stralucire a Duhului, zice, nu consta doar in descope-

rirea sensurilor (lucrurilor) si in luminarea (mintii) de catre har, ci con-

sta 3ntr-o stralucire continua si reala a luminii fizice in suflete. (lata

citeva exemple) : Zice Apostolul : «Dumnezeu a poruncit ca lumina sa

strdluceascd in intuneric. (Aceasta) lumina a strdlucit in inimile noastre

spre cvunoasterea slavei lui Hristos» (II Cor. 4, 6). Si : «Lumineazd ochii

mei ca nu cumva sa adorm intru moarte» fPs. 12, 4). Cu alte cuvinte,

ca nu cumva despar^indu-se sufletul de trup sa fie acoperit cu valul
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mortii rautatii. Sau : «Deschide-mi ochii ca sa vad lucrurile minunate ale

Legii Tale» (Ps. 118, 18). Sau: «Trimite-mi lumina si adevdrul Tdu;

acestea ma vor conduce si ma vor sui pe muntele Tdu eel sjint, la sdla-

surile Talev> (Ps. 13, 3). Sau : «lnsemnatu-s-a peste noi lumina fetii

Tale...» si celelalte (Ps. 4, 7).

23. Si despre fericitul Pavel se spune ca : «pe cind era pe cale a fost

invdluit de lumind» (Fapte 9, 3) ; ca pe (Calea) luminii a fost ridicat

pma la al treilea cer (II Cor. 12, 2) §i -a auzit taine de negrait. N-a fost

numai o iluminare (a ra^iunii) pentru a cunoaste sensul, (realitatea), ci a

fost o lumina reala in suflet, (izvorita) din puterea Duhului celui bun.

Prin stralucirea minunata (a acestei lumini), pe care ochii cei trupesti

nesuferind-o au orbit, se descopera orice cunostin^a, iar Dumnezeu se

face cunoscut cu adevarat sufletului celui vrednic si iubit de El.

24. Orice suflet, care s-a invrednicit — prin zel si credin^a, si cu

ajutorul harului — sa se imbrace cu desavirsire cu Hristos si s-a unit

cu lumina cea cereasca a chipului celui nestricacios, cunoaste inca de pe

acum, in esenta lor, toate tainele ceresti. In ziua cea mare a invierii,

corpul insusi slavit cu aceasta lumina, cu chipul ceresc al slavei si rapit

fiind de catre Duhul in ceruri, precum s-a scris, se va invrednici sa fie

de acelasi chip cu trupul slavei (lui Hristos) si sa fie mostenitor impreu-

na cu Hristos al imparatiei celei vesnice.

25. Cu cit cineva, aratihd zel si credin^a, s-a facut partas la slava

Duhului Sfint si si-a impodobit sufletul cu fapte bune, pe atit se va

invrednici, ca in ziua (judeca^ii) si trupul sa-i fie slavit. Pentru ca bunul

pe care-1 depoziteaza cineva inlauntrul sau acum, se va proiecta atunci

in afara, asa dupa cum rodul ce se afla in timp de iarna in inima copa-

cului, se arata vara in afara, precum s-a zis xnai inainte. Deci, dupa cum
chipul eel divin al Duhului imprimat inca de acum inlauntrul sfinfllor,

va da si trupului acestora chip dumnezeiesc si ceresc, tot asa si valul

duhului celui lumesc, care aeopera sufletul celor pacatosi, uritit de pa-

timi, va arata si trupul lor intunecat §i plin de toata rusinea.

26. Dupa ce Adam a calcat porunca, Dumnezeu, in in^elepciunea

Lui, 1-a condamnat la moarte. Aceasta pedeapsa a suportat-o, in primul
rind, cu sufletul (si anume) : lipsite fiind puterile spirituale de desfata-

rea cereasca si spirituals (pe care le-o producea trairea in preajma lui

Dumnezeu), acestea s-au stins si s-au facut ca si moarte. Dupa aceea a

venit si moartea trupului, dupa noua sute treizeci de ani. Tot asa si acum :

Impacindu-se Dumnezeu cu omenirea prin crucea si moartea Mintui-
torului, sufletul care crede cu adevarat — inca in trup fiind — a fost

readus (in starea) de a se desfata de luminile si tainele cele ceresti, iar

puterile lui spirituale au fost iarasi (luminate) de lumina divina a ha-
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rului. Urmeaza, (in mod firesc) ca §i trupul sa se imbrace cu slava cea

nestricacioasa si netrecatoare.

27. Cei care (cunosc doar Legea), dar departe de lumea aceasta

isi due via^a in sfin^enie si virtute, sint deasemeni acoperiti de valul

patimilor
;
— pentru ca in urma neascultarii protoparintelui, tetf ne-am

iaeut vinova^i, adica, zie, invaluiti de cugetul eel trupesc, pe care Apos-
tolul 1-a numit de obicei «moarte» (Rom. 7, 24) — ; ei, insa sint aseme-
nea oamenilor care calatoresc in timpul noptii si implinid poruncile lui

Dumnezeu sint ca si cind stelele le lumineaza calea. Atita timp cit sint

in intuneric, le este imposibil sa vada clar totul. Se cuvine ca ei, cu
(asemenea) zel si cu credinta, sa se roage lui Hristos, soarele dreptatii,

sa Is lumineze inimile, ca sa inteleaga exact totul : (sa vada) atacul di-

ferit si de pretutindeni, dus impotriva noastra de fiarele cele spirituale,

(sa vada) frumuseple cele de negrait ale lumii celei nestricacioase,

(sa guste) placerea cea de nedescris, (sa implineasca) virtutea la gradul
ei eel mai inalt si sa le straluceasca in inimi lumina cea duhovniceasea.
Pentru ca, spune fericitul Pavel : «Iar hrana cea tare este pentru cei

desavirpiti, care au prin obisnuintd simturile invatate sa deosebeasca
binele de rau» (Evrei 5, 14). De asemeni, divinul Petru zice : «Iar voi
aveti cuvintul eel proorocesc, la care bine faceti, luind aminte, ca la

o faclie ce straluceste in loc intunecos, pina (And va stralud ziua si

Luceafarul va rasari in inimile voastre» (II Petru, 1, 19).

Cei mai multi, insa, intru nimic nu se deosebesc de cei care cala-

toresc noaptea, lipsiti de orice lumina, fie ea cit de firava. Fiind lipsiti

de cuvintul dumnezeiesc, care le poate lumina sufletul, sint aproape

asemenea celor orbi. Este vorba despre cei inlan^uiti de grijile mate-
riale (ce domina) aceasta viata, de cei care n-au frica de Dumnezeu,
nidi nu savlr§esc lapte bune. Insa cei care, desi preocupati de grijile

acestei vieti, avind totusi credinta si frica de Dumnezeu si conducin-

du-se, dupa cum am spus, dupa poruncile divine, se aseamana celor

care, calatorind noaptea, sint condusi de stele, acestia pot sa aiba spe-

ran^a mintuirii.

28. Bogatia se aduna in aceasta viata pe diferite cai si mijloace :

unii aduna profitind de demnita^ile avute, al^ii din comert, altii din

exercitarea meseriilor, al^ii din cultivarea ogoarelor, iar altii prin alte

mijloace. Tot asa stau lucrurile si in domeniul duhovnicesc. Unii (se

imbogatesc duhovni'ceste) primind harisme, asa cum spune Apostolul :

«Avem diferite daruri, dupa harul care ni s-a dat» (Rom. 12, 6), iar

altii, savirsind fapte bune si (traind) in virtuti. Dar sint cunoscuti si

unii care ingroapa aurul ; acestia sint cei ce alearga cu staruinta si r5b-

dare si aduna bogatie, dar neglijeaza speran^a cea buna. Acestia sint
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foarte grabnici sa primeasca harul, dar numai decit primindu-1 s-au

si saturat de el si sint ca §i amortitf. fa^a de osteneli. (De la unii ca

acestia) se ia harul de care se invrednicisera, pentru ca totdeauna le-

nea §i nepasarea nu stau impreuna cu harul, si pentru ca unii ca ace§-

tia sint lipsitf de fapte bune. (Astfel de oameni) sint cunoscuti de Dum-
nezeu ca (oameni) rai si fara nici o valoare si tot asa vor fi afla^i §i in

veacul viitor.

29. Calcind poruraca lui Dumnezeu si indepartat fiind din paradis,

omul este ca §i legat cu doua lanturi : cu unul, eel al lucrurilor care

intretin aceasta via^a si placerile trupe§ti, (adica) cu eel al boga^iei, al

slavei (desarte), al prieteniei, al so^iei, al copiilor, al rudeior si, intr-un

cuvint, al tuturor celor vazute de care cuvintul lui Dumnezeu ne po-

runceste sa ne departam ; cu altul eel cu care sufletul a fost inlan^uit

de duhurile cele rele. De aceea, nu poate nici sa iubeasca pe Dumnezeu,

precum doreste. Impotrivirea tuturor (fata de om), atit in (domeniul)

celor vazute, cit si in domeniul celor nevazute, s-a nascut, deci, o data

cu incalcarea poruncii lui Dumnezeu de catre primul om, iar (aceasta

impotrivire) a trecut de la el la noi toti. Deci, daca cineva asculta de

cuvintul lui Dumnezeu, daca se leapaclS de cele materiale §i de toate

placerile trupesti, poate sa se alipeasca de Dumnezeu ; sa vorbeasca cu

El in liniste si sa se intSreasca. Sa ia, insa, aminte, cS in adincurile ini-

mii sale se da o alta lupta si alt rSzboi, (razboiul) cugetelor. Ca numai

impiorind cu mult zel §i credin^a milostivirea lui Dumnezeu, ne putem
elibera de lan^urile cele lSuntrice §i de intunericul duhurilor rautatK,

care se arata prin patimile cele ascunse. Prin harul §i puterea lui Hris-

tos putem desfiinta acest ra^boi ; este imposibil s5 se izbaveasca cineva

din aceasta lupta fara ajutorul lui Dumnezeu. (Un singur lucru insa)

este posibil (pentru om) ; sa se opuna (pScatului) si sa nu se complaca

in el.

30. Deci, (complicindu-se) cineva in lucrurile acestei lumi, re^inut

fiind de lanturi diferite si absorbit de patimile cele rele, nu mai stie,

dujpa cum am Sipus, ea exista §i o alta lupta §i un alt razboi, care se

duce intru cele ascunse ale sale. Ar fi de dorit ca, dezlegindu-se de toate

cele vazute si indepartindu-se de placerile trupesti, sa se alipeasca de

Domnul, ca sa poata cunoaste lupta patimilor care mocneste §i razboiul

eel ascuns din el. Pentru ca, daca nu se intimpla asa ceva, daca nu do-

reste din tot cugetul sa se alipeasca de Dumnezeu, nu cunoaste patimi-

le cele ascunse ale rautatii, nici lanturile launtrice cu care este legat.

Un astfel de om nu §tie in ce pericol se afla ; ascunde rani si patimi si

crede ca este sanatos. (Astfel, insa, stau luerurile cu eel cucernic) ; el

nu ia in seama poftele §i slava (oferita de oameni), ci se roaga si luind
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armele Duhului din cer : platosa dreptafti, coiful mintuirii, pavaza cre-

dintei si sabia duhului, pe toate acestea le rapune.

31. Incercind sa ne desparta de iubirea lui Hristos, protivnicul se

foloseste de nenumarate vicle§uguri : fie ca prin intermediul duhurilor

celor rele, ne strecoara in suflet triste^e, fie ca dezgroapa pacate vechi,

fie ca stirneste cugete necurate si nelegiuite, fie ca incearca sa ne duca
in stare de lincezeala si toropeala, ca sa nu ne putem mintui. El, insa,

(nu se arata pe fa^a), ci sta ascuns, vrind sa arate ca astfel de cugete

sint opera sufletului si nu a unui duh strain. Deci, fie ca face aceste

lucruri, fie ca aduce dureri trupesti asupra noastra, fie ca ne aduce insul-

te si necazuri din partea oamenilor, cu cit .mai rnulte sage^i inflacarate

slobozeste asupra noastra, cu atit mai mult se cade sa aratam nadejde
in Dumnezeu, bine stiind ca aceasta este voia Lui. Pentru ca iubirea

adevarata a lui Dumnezeu se arata in moment de incercare.

32. Daca comparam mii de ani din aceasta viata cu vesnicia lumii

celei nestricacioase, ace§tia sint ca un bob de nisip luat din intregul

nisip al marii. Deci, sa ne gindim la acest lucru : Sa presupunem ca tu

esti singurul imparat pe acest pamint §i ca numai tu dispui de como-

rile lui. Sa presupunem ca aceasta imparatie a luat fiinta o data cu

aparitia primelor lucruri si ca ea se va sfirs.i o data cu schimbarea s.i

disparitia lucrurilor din aceasta lume. Prin urmare, dindu-^i-se posibi-

litatea sa alegi (intre cele doua imparatii) o preferi, oare, pe aceasta in

locul celei adevarate, care nu are in ea nimic trecator, nici supus stri-

caciunii ? Daca faci o astfel de alegere, eu iti spun ca nu judeci corect.

Pentru ca zice Mintuitorul : «Ce-i va folosi omului daca va cistiga lu-

mea intreagd, iar sufletul sdu il va pierde ?» (Matei 16, 26). Deci, in lo-

cul sufletului nu se poate da nimic in schimb, pentru ca sufletul este

mai de pre£ decit lumea toata si decit orice imparatie lumeasca, dar nu

si decit imparatia cerurilor.

Ca sufletul este mai de pret; (decit lumea toata) rezulta si din fap-

tul ca Duhul Sau nu s-a unit, nici n-a venit in comuniune cu vreuna

dintre (fapturile) care exists : nici cu soarele, nici cu stelele, nici cu

marea, nici cu pamintul. (intr-un cuvint) cu nici una dintre creaturile

vazute, ci numai cu omul, pe care 1-a si iubit. Deci, daca lucrurile va-

loroase din aceasta lume ;
— ma refer la bogatie, oricit de mare ar fi

ea si la Impara^irea asupra intregului pamint (in eventualitatea in care)

s-ar afla (la dispozitia) unui singur om — nu sint preferate, de cei ce

judeca corect, impara^iei celei vesnice ; cum sa socotim pe aceia care

o pun printre lucrurile obis/nuite §i fara valoare, care prefera fa^a

de ea implinirea poftelor, slava (de§arta), un cistig oarecare si alte

lucruri asemenea acestora ? Pentru ca acela care iubeste un lu-
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cru din lumea aceasta, se leaga de acel lucru §i il prefera in schim-

bul imparatiei cerurilor. Dar, ceea ce este
(

si mai grav este faptul ca

face din acel lucru dumnezeul sau, dupa cum se spune undeva : «(Ace-

lui lucru) de care este invins cineva, aceluia ii si slujeste» (II Petru 2,

19). Se cuvine, deei, ca omul sa alerge cu tot sufletul sau catre Dom-
nul, sa se alipeasca de El, sa se rastigneasca (impreuna cu El) cu trupul

si cu sufletul si sa implineasca toate sfintele Lui porunci.

23. Ei bine, Ji se pare drept ca, pe cind slava, imparatia §i celelalte

bunuri trecatoare sint ob^inute de cei ce le doresc, cu atitea osteneli si

sudori, imparatirea impreuna cu Hrisos si obtinerea acelor bunuri de

nedescris sa se dobindeasca u§or si sa fie la indemina oricui, asa incit

oricine vrea sa le obtina fara truda si fara osteneli ?

24. Care este rostul venirii lui Hristos ? In ce consta restabilirea

si reasezarea firii in ea insasi ? (Noi zieem ca venind Hristos) a redat

firii omenesti vrednicia (firii) protoparintelui Adam §i pe linga aceasta

— o, har al Duhului celui bun, cu adevarat mare si dumnezeiesc — i-a

dat mostenirea cea cereasca. Scotind-o din temnita intunericului, (i-a

aratat usa) la care batind, poate sa intre in imparatia cerurilor. Pentru

ca zice (Mintuitorul) : «Cereti si vi se va da, bateti si vi se va deschide»

(Matei 7, 7).

Prin aceasta pofta intrind cineva, afla libertatea sufletului sau,

isi redobindeste cugetele (cele curate), se imboga^este in Hristos, locu-

ieste impreuna cu mirele Hristos prin comuniunea Duhului Sfint. lata

(deci, in ce consta) iubirea cea de nedescris a Stapinului fata de omul
facut de El dupa chipul Sau.
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I, 1— 12. Profund enigmatica alegorie a vedeniei dumnezeiesti a inceputu-

lui profetiei lui Iezechiel a fost folosita de Pseudo-Macarie pentru descrierea
mistica a prefacerii sufletului Indumnezeit in lumina si foe de Domnul Iisus, care

a intrat in el. Ideea se reg8seste si in scrierile Sfintului Simeon Noul Teolog si

la alti isihasti atonitf ai veacului al XlV-lea, plecind de la invatatura Sf. Grigorie

de Nyssa despre sensibilizarea experientei mistice personale, devenita perceptibila

chiar pentru ochi — care se poate interpreta ca un simbol al prezentei lui Dum-
nezeu in sufletul cu totul innoit.

In aceasta interpretare a profetiei, Pseudo-Macarie vede peste tot lumina, ca
aceca care scalda cu totul soarele in lumina, c8ci Hristos care stapineste si condu-
ce sufletul indumnezeit il preface in propria-i lumina.

Facultatile conducatoare, adica funcfiile sufletesti (pe care autorul le defi-

neste ca vointa, constiinta, minte si sentimet), trag carul sufletec al lui Dumnezeu,
purtat astfel in lumina dumnezeiascS, care-1 indumnezeieste. Iar multimea necu-
noscuta a ochilor arata numSrul vast al sfintilor, care-L poarta pe cei ce i-a min-
tuit $i sfintit si-i indrumeazS spre proslavairea la Inviere.

Ei pot deveni lumina lumii inca de pe pSmint, dupS pilda stralucita a Apos-
tolilor, pe care a amintit-o pentru intreaga omenire Cel ce poate sa ne prefaca in

lumina cereasca.
Alaturi de lumina este pus3 sarea cereasca a Duhului care sareaza si deci vin-

deca de stricaciune tot ce este pStimitor si pScStos. Sarea este simbolul puterii dum-
nezeiesti a Duhului, care apara si vindecS sufletele de stricSciunea patimilor si pa-
catelor si le pastreazS frumusetea si strSlucirea duhovniceasca in veci.

Rinduiala vechi-testamentara a jertfelor ofera Sfintului Pseudo-Macarie o noua
pilda de intarire a vietii noastre duhovnicesti in cea mai splendita manifestare a

ei, atunci cind ne jertfim cu Mlntuitorul pentru a muri pentru lumea aceasta si ^

trai cu El, in fericirea lumii celei neapuse.
In felul acesta El domneste in veci in sfletul care este deschis ca o «creatura

duhovniceasca mare si minunata, frumoas8, asemanare si chip al lui Dumnezeu», in-

valuii. temporar in «rautatea patimilor si tntunericulmn. Cfici sufletul care se jert-

feste si moare, a devenit el Insusi ipace ?i lumina In cetatea luminii dumnezeie^ti in

care lumina nu apune niciodata si unde este indrumat de Duhul lui Dumnezeu.
In acest scop credinciosul nu trebuie sa inceteze rug3ciunea pentru implinirea

tuturor lipsurilor, trupesti si duhovnicesti, avind nevoie necontenit de «piinea vie-

tii» (loan 6, 35) si de «apa cea vie (Idem 6, 10), ca ?i de vinul care inveseleste rim-
ma omului» (Ps. 104, 15) si de «untdelemnul bucuriei» (Ps. 45, 8), pe ling3 toate

celelalte bunuri duhovnicesti, care trebuiesc adaugate celor pamintesti.

Cu aceste daruri, credinciosul primeste viata vesnica cea adevarata, constient

de slarea sa de pacatosenie j de aceea crestinul trebuie sS se roage neincetat pen-
tru mintuirea si belsugul ceresc descris aici.

II, 1—5, pp. 9— 11. In lupta cu imparatia luminii Duhului Sfint este imparatia
intunericului, a patimilor si p8catului, condusa de diavol. El a imbr8cat 5i imbro-
bodit sufletul in asa fel, incti nu mai are liber nici cugetul, nici mintea, nici trupul,

fiind stapinit de patimile rautatii si devenind astfel p3timitor si stric8cios.

De aceea Apostolul ne porunceste : «Desbr&ca\i-va de omul ce/ vechi* (Efes.

6, 22), pentru c8 omul intreg — trup si suflet — le-a suportat si astfel 1-a intinat

eel viclean, dusman al lui Dumnezeu si al rinduielilor Lui, toate membrele lui lucrind

numai raul.

Desi sufletul si pacatul — scrie Sfintul Pseudo-Dionisie — , nu se amesteca,
fiecare avindu-si natura lui, totusi nimeni nu le poate desparti decit Dumnezeu. Aici

se vede puterea absoluta a Celui Preainalt. C8ci dup8 cum omul nu poate zbura si

nu poate fi nici neprih3nit, le poate totusi pe toate, numai cu voia lui Dumnezeu,
insa. S8-L rug8m, deci, s5 ne dea aripile de porumbel (Ps. 54, 7) ale Duhului Sfint,

* Cifra reprezinta numarul omiliei, iar cifrele arabe reprezinta numarul para-
grafelor la care se refera nota.
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sa inceteze viscolul pacatului din sufletul nostru, caci *iat& Mielul lui Dumnezeu,
care Tidied p&oatele lumiir (loan 1, 29). Sa-L rug&m cu nadejde si vom primi puterea.

Dupa cum furtuna smulge si distruge plantele, tot a?a sufletul, in noapte 51 in-

tuneric diavolesc, este zguduit si agitat. Lumina s-a intunecat si a pierit. Dar in

arsita cea mai dogoritoare, ca $i in intunericul diavolesc, poate veni vintul racoros,

lumina lina a Duhului care insufleteste si linisteste toate : «Afoi nu sintem lii ai intu-

nericului si ai noptii. Voi tofi sjntefi Hi ai luminii si Hi ai zilei* (I Tes. 5, 5). Cei ce
s-au imbracat in vesmintele omului nou si ceresc cu Iisus Hristos, au dobindit mem-
brelc omului curat, purtind chipul ceresc. Si intocmai ca si Domnul a devenit bucurie,

pace, bunavointa si bunatate pentru semenul sau.

Iar Hristos e vazut cu adevarat de ochii sufletului in ziua Invierii, cind si trupul
se va acoperi si proslavi de lumina cereasca a Duhului.

III, 1—6, Acum incepe expunerea colaborarii lui Dumnezeu cu omul pentru
mintuirea acestuia. Ea incepe cu datoria lui de a iubi pe semenii lui si de a duce
lupta cu propriile sale ginduri pacatoase.

Datoria de a iubi pe frati asemenea ingerilor din cer se manifesto si in cazul
deosebirii de preocupari §i activitate, ca de pilda a monahilor care, dupa rugaciunea
de sase ore, vor sa citeasca, ori sa slujeasca sau sa lucreze. Ei trebuie sa arate pre-
tuire pentru ceilalti si sa-si insuseasca roadele activitatii acelora ca fiind pretioase
pentru tofi si facute pentru, slava lui Dumnezeu asa vietuiesc in cucernicie si

sint bineplacuti lui Dumnezeu.

Dar, fie ca se roaga, fie ca citesc, fie ca lucreaza, trebuie sa aiba In ei pe
Duhul Sfint. Iar lupta pentru bunurile din afara nu exclude, ci include pe cea din

launtru cu gindurile, miniindu-se imipotriva sa, lviptiind cu mintea si nevoindu-se
cu cele rele, inca nevazute.

Numai Dumnezeu poate dezradacina pacatul, nu omul, care este dator sa-1

combata, stiind ca nu se mintuieste fara Hristos. El trebuie sa lupte nu numai im-
potriva pacatelor mari ca : desfrinarea, iubirea de argintf, stricarea casei oamenilor,
ci impotriva a nenumarate slabiciuni si patimi care domnesc in launtrul sau.

Vointa proprie este adesea infrinta, dar trebuie sS se ridice din nou s? sa con-
tinue lupta. Se molese^te si se intareste din nou, incepe sa' faca mai precis dis-

tinctia dintre bine si rau si pina la urma biruieste pacatul, devenind «b3rbat desa-
vir^itH (Efes 4, 9) si invingind definitiv moartea, caci <du$manul eel de pe urmd
care va ii nimicit este rDoartea* (I Cor. 15, 26).

Daca ai pretinde ca omul nu poate sa invinga pacatul, ai afirma ca Dumne-
zeu 1-a predat lui satan, fiind mai tare decit el. Dar mintea insasi are puterea de
a rezista §i de a birui pacatul.

IV, 1—27. Mintea, cu judecata si cu discernamintul ei, ne ajuta sa vietuim
drept si fara de prihana, faclndu-ne vrednici sa primim harul dumnezeiesc si pe
Domnul Insusi.

Drept exemplu in acest sens, Sf. Pseudo-Macarie aduce slujirea ochiului, care
apara pe calator de prapastii §i de infectiile si sfi§ierea ve§mintelor. La fel, su-
fletul are putinta de a se apara de poftele, dezmierdSrile si necuviintele acestui
veac si de a impiedica trupul la privelistile rele, la auzul cuvintelor necuviincioase
si la indeletnicirile lume§ti ^i necurate.

Asa pastreaza sufletul haina trupului neintinata $i nesfi^iata si pe sine insusi
prin puterea de a cunoaste si de a discerne, venindu-i in ajutor ?i harul lui

Dumnezeu. Acesta pazeste pe eel ce lupta pentru binele sau, dobindind laudele
Lui 51 ale ingerilor, pentru ca s-a lepadat pe sine si a cautat pe Domnul, colaborind
la mintuirea sa, «cu frica si cu cutremur» (Filip. 1, 12). Dar eel ce se complace
in trindavie si nepasare si nu se fereste de poftele lumesti, necautindu-L pe
Domnul, strica haina sa si nu se poate apara in ziua judecafii.

Exemplul celor cinci fecioare intelepte, contrar aceluia al celor neintelepte,

este edificator ; unele invrednicindu-se sa primeasca untdelemnul harului ceresc

si viefuind fara prihana, iar celelalte fiind lipsite de untdelemnul bucuriei. Caci

acestea nu s-au dezbracat de duhul lumii, chiar dac-5 au voit sa para prin vorbe
si infatisare ca sint miresele Mirelui. Harul, acest lucru «strain de firea noastra»

nu s-a unit si nu s-a contopit cu firea lor si ele n-au putut intra in camara de
nunta cereasca.

23 — Sfintul Macarie
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In noi a mai intrat ceva strain de firea noastra : rautatea patimilor care a

devenit a doua fire a noastra si pe care trebuie s-o indepartam cu ajutorul harului

Duhului, prin siaruinta in rugaciune, in credinta si in implinirea poruncilor

Domnului.
Potrivit invataturii stoice duhurile sint trupesti, fiindca se vad si sufletul cu-

prinde toate madularele trupului si savirseste cu ele toate faptele vietii- Iar Dum-
nezeu Cel nemarginit si necuprins S-a micsorat si coborind din slava Sa a imbracat
madularele trupului si cuprinzind sufletele cele bineplacute, sfinte si credincioase,

a devenit un duh cu ele (I Cor. 6, 17) si le-a daruit astfel viata cea nemuritoare
si slava cea vesnica.

Dupa ce a creat din nimic tot ce exista, se intrupeaza pentru a fi vazut, apoi

devine foe pentru a mistui patima cea rea (Deut. 4, 20 ; Evr. 12, 29) si odihna
divina, bucurie si pace, incalzind si ocrotind sufletul. Apoi aduce bucurii de negrait

sufletelor lurrtinoase ca Ierusalimul eel ceresc (Evr. 12, 22) si ebunuri pe care
ochiul nu le-a vazut si urechea nu le-a auzit si la inima omului nu s-au suit*

(II Cor. 2, 9) de la Duhul Sfint. Domnul aduce si mincare si bautura (loan 6, 51 j

6, 35; loan 4, 14 si I Cor. 10, 4). Sfintilor Parinti s-a aratat in chipuri deosebite,

dindu-se puterea de sus, adica iubirea cea cereasca a Duhului si focul eel ceresc

al «vietfi nemuritoare». Daca si metalele se topesc si se inmoaie, «si sufletele se

odihuesc in iubirea Lui cea fierbinte si de negrait». Dragostea izvorita din comu-
niunea trupeasca desparte pe om de familie, unindu-1 de sotie (Efes. 5, 31), iar cea
duhovniceasca il dezleaga de orice dragoste lumeasca pe eel stapinit de o dragoste
dumnezeiasca si cereasca si de un dor duhovnicesc, potrivit indemnului Sf. Apostol
Pavel: «Cautati dragostea* (I Cor. 1, 41). Iar daca noi cadem iarasi in pacat si urit,

El ne asteapta indurindu-se de noi, dupa cuvintul Profetului : «Oare acela care

cade nu se mai scoala, iar eel ce se abate nu se mai intoarce ?» (Ier. 8, 4).

Domnul a facut atit de multe pentru noi de pe vremea Parintilor si a Pro-

fetilor, incununindu-le cu Intruparea si Rastignirea, mutindu-ne din moarte la viata

si asteptindu-ne sa ne intoarcem la El. Intrebarea este daca nu cumva bunatatea
Lui indreptafeste rautatea noastra continua cum citim (la Rom. 2, 4) : «Oare dis-

pre\uiesti tu bogafia bunatifii Lui $i a 'mgaduin\ei si a indelungatei Lui rabd&ri,

nestiind ca bunatatea lui Dumnezeu te "mdeamna la pocdinfd ?» (Rom. 2, 4). *Dar,

dupa invirtosarea ta si dupa inima ta cea nepocaita, "iU aduni minie pentru ziiw

miniei si a aratarii dreptei judecati a lui Dumnezeu* (Rom* 2, 5).

Indelunga rabdare si bunatatea Lui cea multa se vede din Sf. Scripturi, care

arata ca El n-a parasit niciodata pe Israel, ci i-a trimis Profefi si 1-a primit cu
bucurie de cite ori s-a intors. Dar in cele din urma fiii Lui au facut cea mai mare
greseala punindu-si miinile pe Insusi Stapinul intrupat, osindindu-L si ucigindu-L.
De aceea Duhul Sfint i-a parasit, catapeteasma templulul s-a rupt (Matei 27, 51),

templul s-a naruit, a fost dat neamurilor si pustiit si n-a mai ramas piatra pe
piatra (Matei 24, 2), iar ei au fost dafi pe mina neamurilor, au fost risipHi peste

tot pamintul si li s-a interzis sa se mai intoarca la locurile lor.

Tot asa se poarta Dumnezeu cu fiecare dintre noi, asteptind in linistp sa ne
pocaim, caci «bucurie se lace in cer pentru un pacatos care se pocaieste* (Luca

15, 10) si «nu este voia Tatalui Meu ca sd piarda vreunul dintre acestia mici*

(Matei 18, 14). Dar in cazurj contrarii, se ajunge la o nelegiuire atit de mare incit

eel nelegiuit va fi dat pe mina celui rau si se va pierde.

Asa s-a intimplat cu locuitorii Sodomei care, vrind sa savirseasca fapte nefi-

resti cu ingerii, au fost dati prada focului, iar pe vremea lui Noe tot pamintul
a fost nimicit din pricina pacatelor. La fel s-a intimplat cu egiptenii care au pri-

gonit pe poporul ales si au fost pedepsiti cu plagl si urmarindu-1 pe vremea lui

Moise, au fost pedepsiti cu inecul marii.

Toate acestea au fost aratate, pentru ca si crestinii sa se hotarasca pentru in-

toarcerea definitiva la Domnul. Evanghelia ne arata cite minuni a savirsit El

pentru usurarea celor intristati de suferintele lor trupesti, si pentru ca pacatosii sa

nadajduiasca mintuirea : «Cu cit mai mult Tatal eel ceresc va face dreptate celor ce

striga catre EI ziua si noaptea* ?» (Luca 18, 7) si a adaugat : «Vd spun voud ca

le va face dreptate cur'md*. (Luca 18, 8). (A se vedea 5i Matei 7, 7—8 j Luca

11, 8; 11, 13).
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Sufletul care a$teapta fericirea in lini?tea bunatatii dumnezeie?ti va dobindi
darul ceresc ; dorinta lui va fi implinita prin har, slujind impacat si de voie Duhul
Sfint si apoi se va invrednici de mintuirea vesnica cu toti sfintii din cer.

V. 1—12. Poftele ?i pacatele tulburS si agitS sufletele oamenilor, atit din

pricina dorintelor pe care le provoaca, cit si din pricina urmarilor lor nefaste,

de care se teme constointa trezitS la timp. Crestinii adevaratf se deosebesc,
de ceilalti oameni prin faptul ca s-au nascut de sus si sint fiii lui Dumnezeu, ajun-

gind astfel la o stare de tarie, de netulburare in pacea lui Hristos si in dragostea
Duhului pe care inca nu s-au crezut vrednici sa le ceara de la Dumnezeu. Caci
slava crestinilor si bogatia cea cereasca se agoniseste cu multe lupte, date cu aju-

torul harului dumnezeiesc.
Dupa cum oamenii trupesti doresc sa vada slava imparatului pamintesc, tot

asa oamenii duhovnicesti doresc s-o vada pe aceea a lui Iisus Hristos, dispretuind
frumusetile tvecatoare. Dar ispitele si boldurile acestei lumi ii leaga deseori de ea,

asa incit sa cada afundati in abisul ei. Caci eel ce vrea s5 imparSteasca cu Hristos
pina la sfirsit trebuie sa-si ia crucea si sa-L urmeze. (Matei 16, 24). Razboiul se
da in launtrul credinciosului, intre iubirea lui Dumnezeu si aceea a lumii, care
se manifests prin tot felul de slabicimri si pacate, care due la moarte trupeasca
Si duhovniceasca. In deosebi iubirea de cele pamintesti si trupesti devine o povara
grea care afunda pe putin-credinciosul sub cumpana mortii.

Dar eel ce se leapada de sine si iubeste pe Domnul, este ajutat de El sa ses

dezlcge de orice lant si cu aceasta de necazuri si de dureri. Exemplul scripturistic

a! lui Iov este indelung graitor din acest punct de vedere (1, 21); acela al lui

Avraam, care n-a ezitat sa-si jertfeasca unicul sau fiu mult dorit pentru dragostea
lui Dumnezeu, de asemenea.

Pentru aceasta este nevoie totdeauna de multa credinta, indelunga rabdare,
lupta, chinuri, de foame si sete dupa bine, curaj, discernamint si judecata. Chiar
daca se va prabusi casa trupului (trupul), eel tare in credinta nu se teme, fiindca

are pe cea cereasca a Duhului, iar slava cea nestricacioasa va zidi si va slavi casa
trupului.

De aceea sintem datori ca prin credinta ?i viata noastra virtuoasa sa se sla-'

veasca in ziua aceea si trupul nostru.

Luna cea dintii, Xanthiena (luna infloririi), aprilie, este ziua Invierii, cind
«impinsa de puterea Soarelui dreptatii, iese dinlauntru slava Duhului Sfint, care
acopera si imbraca trupurile sfintilor», adica slava aceea pe care a avut-o ascunsa
in suflet. Asa va fi Duhul eel dumnezeiesc, frumusetea si stralucirea lor cereasca,
dupa cuvintul Apostolului : «V« lace vii trupurile voastre muritoare prin Duhul
Sau, care locuie$te in vo/» (Rom. 8, 11).

Exemplul lui Moise este profund graitor pentru slava luminii si a desfatarii

spirituale a Duhului in adevaratii crestini la Inviere.

Gindul la cele cereisti sint adevarate aripi duhovnicesti, care amintesc pe
acela de la Inviere. De unde se vede datoria noastra de a ne ruga necontenit
pentru a ne face partasi la slava aceea si sufletul sa se faca parta? la sfintenia
Duhului pe care sfintii o au inca de pe acum in sufletele lor si vor fi rapiti intru
intimpinarea Domnului in vazduh, raminind pururea cu El. (I Tes. 4, 17).

VI, 1—7. Dupa invatatura despre lumina si focul dumnezeiesc, Pseudo-
Macarie insista asupra rugaciunii neintrerupte, ca principala activitate a cS-

lugarului in pustie, prin care se mentine inima sub stapinriea lui Iisus Hristos.

El vorbeste despre ea in multe locuri ?i in multe feluri. Aici, in Omilia a Vl-a,

el descrie modul in care trebuie facuta rugaciunea : «In pace, in liniste, cu blin-

dete §i cu intelepciune, pentru ca nu cumva, servindu-se de tipete, sa-i scandalizeze
pe toti». In alta omilie (a XVI-a, paragraful al 13-lea), in cadrul altei probleme :

A cugetelor care nu vin din afara, ci dinlauntrul inimii, Pseudo-Macarie face astfel

descrierea rugaciunii neintrerupte : «Pregate$te-te de rugaciune, cerceteaza-fi inima
.?;' mintea, hotara$te-te sa malfi catre Dumnezeu o rugaciune curata. Ia aminte sa
nu te impiedice nimic de la aceasta. Vezi daca rugaciunea ta este curata si dacS
mintea ta este preocupata doar de Domnul, asa cum mintea agricultorului este

preocupata de ogorul sau, a barbatului de sotia sa, a negutatorului de negutatoria

sa. «Cind i\i pled genunchii la rugaciune, nimic altceva s& nu preocupe gindurile

tale». Inima Hind centrul duhului omenesc, trebuie predata cu totul lui Dumnezeu.
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Aceasta aduce linistea predarii trupului, sufletului si duhului omenesc Duhului Sfint.

Omilia a Vl-a arata cum trebuie facuta rugaciunea si raspunde la doua ches-
tiuni : a) Daca tronurile si cununile sint creaturi ; b) Despre cele douasprezece
tronuri ale lui Israel.

Aratind ca rugaciunea continua trebuie facuta in Innate, ca sa nu scandalizeze
pe altii, Sfintul Pseudo-Macarie aminteste ca Apostolul Pavel socoteste, mai mare,
pe eel care edifica pe altul, zicind : «Cei ce graieste in limbi pe sine se zidesfe ;

pe cind eel ce proiefeste zideste Biserica. Ce/ ce pro/efeste este mai mare decit

eel ce graieste in limbi» (I Cor. 14, 4—5).

La cele doua intrebari despre tronuri si cununi se raspunde astfel : Tronul
Dumnezeirii este mintea, iar al minjii este Dumnezeirea si Duhul. In ele s-a salasluit

satana la cadere si pentru a-1 izgoni s-a intrupat Domnul, care a facut din mintea,
cugetele si trupul credinciosului tronul Sau.

«Vor sedea pe douasprezece tronuri, judecind cele douasprezece seminfii ale

lui IsraeU (Matei 19, 28) se refera la Sfintii Apostoli, care au sezut pe tronuri,

adica in sufletele credinciosilor pentru ca sa judece lumea la Inviere si inca de
pe acum, Duhul Sfint domnind in inimile lor. Cununile crestinilor in lumea cea-

lalta sint limbile de foe ale Duhului ; iar imbracamintea lor este de la Duhul care-i

va imbraca dumnezeieste.
VII, 1—8. Aceasta omilie pune intrebari si raspunsuri despre bunatatea lui

Hristos fata de oameni.
Prima intrebare arata ce mult da Dumnezeu celor ce raspund cu dragoste la

focul eel ceresc si dumnezeiesc al lui Iisus Hristos. La a doua intrebare : Daca
sint impreuna satan si Dumnezeu, fie in aer, fie in oameni, aoest fapt nu vatama
slava lui Dumnezeu ? Sf. Pseudo-Macarde raspunde ca si creaturile ramin in rin-

duiala in care au fost asezate, iar Creatorul lor este Dumnezeu.
Satana prefacindu-se in inger al luminii si lucrarea lui fiind asemanatoare

aceleea a harului, omul poate evita cursele diavolesti, datorita faptului ca urmarile
harului sint bucuria, pacea, iubirea si adevdml, pe cind ale pacatului sint tulbu-

ratoare si aduc tristete. Dupa ce a patruns in om «puterea lui Dumnezeu ii cuprinde
madularele si inima *i ii robeste inima cu iubirea lui Dumnezeu si omul de-

vine altul».

Caderea celor stapiniti de har este cu putinta datorita mindriei, asa cum o

explica Sf. Apostol Pavel in II Cor. 12, 7. Omul poate sa-si contemple sufletul

f>i prin Revelatie, care este insa o iluminare superioara viziunii prin simtire, si

data exceptional pentru taine ale lui Dumnezeu.
Pseudo-Macarie crede ca stoicii ca sufletul are chip si forma asemanatoare

ingerilor.

Ca si madularele corpului, functiunile sufletesti ca mintea, constiinta, vointa,

cugetele se cuprind intr-o notiune ; sint madularele sufletului, care apara omul
de mestesugirile diavolesti.

VIII, 1—6. In aceasta omilie se arata ce se intimpla crestinilor la rugaciune,

despre treptele desavirsirii si daca crestinii pot ajunge la desavirsire.

Bucuria dumnezeiasca a celui ce se roaga, este ca aceea a mirelui de mireasa
dupa Isaia (62, 5). Caci in rugaciune, mintea celui rapit de Duhul devine straina

de lumea aceasta, uita cele pamintesti, fiind captivata de cele divine, nemarginite.

Omul poate patrunde totdeauna in aceste lucruri, devenind o singura fiinta

cu harul. Dar focul poate sa creasca sau sa slabeasca, iar lumina poate straluci

mai cu putere sau sa paleasca, dupa cum este inviorata de iubirea lui Dumnezeu.

Asa se intimpla citeodata, ca in vedenia celui ce a primit trei piini. care
cresteau mereu sau o haina luminoasa, unica pe pamint, cum era aceea a Domnului
pe munte.

Alta data lumina din inima devine mai tainica, mai adinca si omul devine
strain in lumea aceasta din cauza iubirii coplesitoare si ajunge la masura de-

savirsirii, curat si liber de pacat. Dar valul puterii vrajmase se arata si omul expe-
rimenteaza numai in parte desavirsirea.

Dupa ce cineva a urcat 12 trepte ale desavirsirii harul se poate imputina.
Caci un astfel de om poate sa se dezintereseze de frati $i de slujirea Cuvintului.
Cu aceasta, insa, moartea a fost, totusi, invinsa. «S!n( intr-adevar momente cind
harul se aprinde mai mult, cind mingiie si odihneste, dar sint si momente cind
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se micsoreazd si palette, precum voieste, in iolosul omului... Eu incd n-am vdzut
pc nimeni sa lie crestin desavirsit si liber de pdcat. Chiar daca cineva se odih-
neste in har, patrunde tainele si se desidteazd de multa dulceata a harului, pdcatul
rdmine incd in eJ...».

La intrebarea pe ce treapta a desavirsirii se afla, Pseudo-Macarie raspunde
ca aceasta desavirsire se poate compara cu intrarea in sute de camari oferite de
fatal ceresc celui ce-L iubeste si care nu se sfirsesc niciodata, asa ca nu pot fi

precizate si intelese de firea omeneasca si nu se pot spune de limba si de gura
omeneasca.

IX, 1—13, aminteste cum se Smplinesc fagaduintele si iprofetiile lui Dumnezeu
dupa multe si felurite incercari si ca numai de la Dumnezeu asteptam
izbavirea de ispitele celui viclean, dupa o lupta indelungata a omului, bineplacuta

Duhului Sfint.

Exemplele marilor conducatori ai lui Israel ca Iosif, David, Moise, Avraam
si Noe, ale caror intimplari fantastice au fost prevestite ori profetite dinainte sint

marile dovezi ale Scripturii ca marile prefaceri in viata paminteasca a omului
sint urmarea unei lucrari duhovnicesti a sufletului care trebuie sa se implineasca
cu multa rabdare, intelepciune, sub conducerea tainica a mintii. Libertatea vointei

este si ea incercata prin multe strimtorari. Cdci, cind omul impline$te poiuncile

dumnezeiesfi, cu ajutorul harului, dobinde$te $i libertatea lata de patimi $i iniierea

Duhului, deosebindu-se do oamenii cu duhul lumii acesteia.

Un astfel de om «pe to\i oamenii ii ;'udecd» (I Cor. 2, 15), dar pe el nu-1
cunosc si nu-1 pot judeca acesti oameni avind duhul lumii, fiindca <omul eel du-
hovnicesc pe toate le judeca, insa pe el nimeni nu-1 judeca» (I Cor. 2, 14— 15),

dispretuind bogatia, desfatarea, placerea, ba si cunoasterea, slavite in lumea aceasta.

Ele sint dispretuite de cei care ard de dorul ceresc si dumnezeiesc pe care
Dumnezeu Insusi a coborit din cer ca sa-1 aduca pe pamint, «din cauza focului

iubirii lui Hristos care-i cuprinde, ii aprinde..., leapada si dispretuiesc acele lucruri

pe cinste si slavite in lumea aceasta. ..». cum spune Apostolul : «Cine ne va despdrfi

pe noi de dragostea lui Hristos ?» (Rom. 8, 35 etc.).

Indumnezeirea sufletului si dragostea cereasca a Duhului se dobindeste prin
inlaturarea tuturor ispitelor materiale si pamintesti, ne mai preocupindu-1 nici chiar
mbiiea trupeasca de parinti ?i rude, ori gindul puterii, al maririi, al onorurilor si

prieleniilor trupesti. Mintea lui este stapinita de cercetarea esentei spirituale a
sufletului, asteptind cu rabdare venirea Duhului, caci zice Domnul : «Cauta\i mai
intii Imparatia lui Dumnezeu si toate celelalte se vor adauga voua* (Matei 6^33).

Inrobindu-se Domnului (II Cor. 10, 5), mintea se uneste asa de puternic cu
Duhul indit nu se mai abate de la caile Lui. El devine astfel una cu El, caci

«cel ce se alipesie de Domnul un duh este cu EI» (I Cor. 6, 17). Dar eel ce se
rupe de El, nu mai poate scapa de intunericul care 1-a cuprins si nu mai poate
uri lucrurile rautatii.

Incheierea este indemnul de a ne dezlega de iubirea lumii, pentru a ne men-
tine in iubirea, dorul si cautarea Domnului, izbavindu-ne definitiv si pierzarea
intunericului cu ajutorul harului, facindu-ne astfel vrednici de imparatia vesnicS,
desfatindu-ne in veci cu Domnul Hristos.

X, 1—5 : Darurile harului divin se pastreaza si se inmulfesc prin sme-
renie si se pierd prin mindrie si trinddvie. Sufletele iubitoare de adev5r si de
Dumnezeu, ranite de dorul cerului si flaminzind dupa dreptatea virtutilor nu-si

pun increderea in ele insele, ci cu atit mai mult doresc cu nesat iluminaroa Du-
hului, cu cit se invrednicesc mai mult de darurile cele duhovnicesti. Cu cit se
imbogatesc mai mult cu atit se socotesc mai sarace si tinjesc dupa cele ceresti,

dupa Mirele dumnezeiesc, caci : «Cci ce maninci vor ilaminzi si cei ce beau vor
inseta mai mult* (Efes. 24, 28).

Astfel de sufletc se fac partase la comuniunea tainica a Duhului Sfint si la

iluminarea Lui. Dar cele fara curaj si trindave, care nu spera sa obtina prin rab-
dare si sfintenia inimii sa fie izbavite prin Duhul de rautatea inimii si sa se impar-
taseascS prin El de desavirsirea dumnezeiasca, c.i si cele care dupa ce s-au in-

vrednicit de harul divin, dar 11 pierd prin lipsa de grija si nepasare, nu vor intra

in Imparatia ceruriior.
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Acestea se mindresc cu cele ce le prisosesc si devin fara grija, N-au inima
zdrobita, care e plina de mlndria pacatoasa si ramln in odihna putlnatatii min-
giierii a harului, progresind nu in smerenie, ci in trufie.

Caci cei ce iubesc pe Domnul Hristos socotesc ca cele bune savirsite cu
ajutorul Lui sint meritele Celui de sus si nu ale pacatoseniei lor, chiar daca s-ar
istovi in post si priveghere. Iar cele dobindite ca tainele descoperite si alte daruri

ceresti, il smeresc mai mult pe eel care le vede ca depasind meritele virtutilor

sale. Ele maresc mereu dorul aprins de Mirele ceresc si-1 unesc cu El pina la

moarte, cerind continuu izbavirea desavirsita de pacat si de intunericul patimilor
si sfintirea trupului si sufletului spre a se face vrednic de viata cereasca, dupa ce
a devenit salas al Duhului Sfint.

Treptele desavir$irii se urea, insa, prin osteneli, incercari si lupte cu ispite,

pe care, suportindu-le cu barbatie, crestinul primeste darurile si bogatia cereasca
ca mostenitor al imparatiei vesnice a Domnului nostru Iisus Hristos.

XI, 1—15. Focul din inima omului ; Duhul Sfint ; sarpele mort, preinchipuirea
lui Hristos ; doua convorbiri ale Domnului.

Focul eel ceresc vine in om la Inviere. El s-a manifestat in cei trei tineri,

pe vremea lui Nabucodonosor si pe vremea lui Moise si Aaron in pustie.

La Inviere, Duhul Sfint il va arata din nou. Iar mai inainte aduce lumina
care arata adevarul. Fara el domina demonul, stapin pe Adam si pe descendentii lui.

Ca Moise care a scos pe Israel din Egipt, Mintuitorul scoate sufletele din
robia amara a iadului. In acest scop sa renuntam la bogatii si la iubirea pamin-
teasca, caci wnde este comoara ta, acolo este si inima ta» (Matei 6, 21).

Cind israelitii mureau de muscatura serpilor veninosi in pustie, Moise a
pironit un sarpe de arama pe virful unui lemn si cei muscati se vindecau daca
priveau la el. Era preinchipuirea lui Iisus Hristos care mintuieste pe cei care-si

ridica privirea la El, parasind cele pamlntesti de jos. De aceea El si-a pironit

trupul pe cruce care ne mintuieste, ceea ce pentru iudei este sminteala, iar pentru
neamuri o nebunie (I Cor. 23, 24), pentru ca in trupul Lui omorit este viata, izba-

virea si lumina. *El este Mielul lui Dumnezeu, care ridica pacatul lumii* (loan 1, 29).

De aceea, cind ne impartasim cu trupul Domnului, intra in sufletele noastre,

patrnnzind in iadul inimii si le izbaveste sfarimind pietrele grele de deasupra lor

ori lanturile care le incatuseaza.
Dumnezeu, Creatorul a toata lumea, pStrunde pretutindeni unde voieste si

unde s-a cuibarit moartea si libereazS pe Adam si pe urmasii lui, fara s5 sufere

ceva de la moarte. Si astfel alta e situatia celui care lupta impotriva diavolului

ajutat de DomnuL El indeparteaza pe Adam cu marturia Domnului ca nu vrea moar-
tea pacatosului daca staruie in saracie, in nevointe si in rugaciune, rabdind toate

pina la sfirsit pentru Imparatia cerurilor.

XII, 1— 18. Despre starea lui Adam inainte si dupa cadere si alte lamu-
riri folositoare.

Calcind porunca, Adam a pierdut chipul si asemanarea lui Dumnezeu, asa

cum o moneda cu chipul imparatului isi pierde valoarea ei fiind falsificata. Cu
aceasta si-a pastrat existenta dupa firea sa, dar nu mai are legaturi cu Ziditorul.

Cei ce este sarac cu Duhul progreseaza in asa fel in cunoastere, incit isi da
seama de nimicnicia lui, fiind ceea ce este datorita lui Dumnezeu. La fel, Avraam
a inteles ca este *pam'mt s; cenu?d» (Fac. 18, 27), iar David «vierme si batjocura

bamenilor* (Ps. 21, 7). Cei ce vor sa fie asemenea lor, sa fie smeriti si cu inima

zdrobita, ceea ce au apartinut Domnului.

Caci dreptii au fost prigoniti, batjocoriti (cf. Evrei 11, 37—38), «ilaminzind,

Insctlnd, go/, ocdrifi $i pribegind» (I Cor. 4, 11). La fel Stapinul lor a purtat coroa-

na de spini, batut, scuipat si rastignit.

Ziditi pe temelia Domnului si a Apostolilor, sa-I urmam (I Cor. 4, 16), pri-

mind batjocura si patima, ba chiar rastignirea pentru ca sa domnim in veci cu ei.

Adam a fost totusi partas la chipul eel ceresc, mostenind Cuvintul care era

slava si invataturS si cu care a dat nume creaturilor. A avut deci cunostinta si

dupa calcarea poruncii, pentru ca ea le-a dat cunostinta binelui si raului.

Chiar intrebarile zilnice privitoare la cele ce se intimpla cu tine sint lamu-
rite in Biblie. §i pe Domnul 11 alii pretutindeni, daca-1 cauti cu adevarat. Iar la

judecata cea mare vom fi despartiti in doua cete ale caror pSstori i?i vor cunoaste



CELE CINCIZECI DE OMILII DTJHOVNICE,?TI 359

turma, iar turma isi va cunoaste PSstorul. Fiecare va primi rasplata, cu hrana ?i

slava care acum straluceste In inima crestinului, iar atunci in afara.

Recomandarea Apostolilor ca femeia sa nu se roage cu capul descoperit (I Cor.

11, 5), indica modestia, ea devenind simbolul Bisericii, care tmbraca pe fiii oi cu
vesminte divine si slavite.

Pentru slujirea ei, Marta a primit un dar dumnezeiesc pe care nu avea sa-1

raai piarda. Iar Maria, sezind la picioarele Domnului, cuvintele Lui i-au patruns
in inima, care i s-a umplut de Duhul Sfint ce nu se va mai lua de la ea. De aceea
Domnul i-a spus ca si-a ales partea cea buna.

Nu este de mirare ca cei care se alipesc de Domnul primesc o putere dumne-
zeiasca mare si puternica : Corneliu, Zaheu si Samarineanca, tilharul pocait, Apos-
tolii si toti cei ce L-au iubit pe Domnul in toate vremurile, au aflat in ascuns
lucruri, pe care nu le cunosteau (loan 14, 6), au renascut duhovniceste, si au deve-
nit, uni(i cu El, zidiri noi.

Astfel de prefaceri prin puterea Duhului sint vizibile si in vremurile noastre.
XIV, 1—7. Cei ce se preocupa de tmparatia cerurilor, se leapada dc

cele Iumesti, staruie in rugaciuni si cereri si asteapta venirea Domnului in el,

care arata lumina lui Hristos si-i aduce bucurie mare. Pina atunci se teme de
toate rautatile si de pierderea Imparatiei cerurilor.

Sa rugam si noi neincetat pe Dumnezeu sa ne imbrace in Hristos Cei ceresc,
fara de Care nu putem nimic (loan 15, 5), consacrindu-I mintea si cugetul, pentru
a ne descoperi tainele in sfintenie, dindu-ne si hrana cereasca si bautura duhov-
niceasca. Caci El ne socoteste fii ai Sai, nascuti din El si ne indestuleaza cu toate
ale Sale (loan 8, 35). Aceasta ne obliga sa facem mai mult decit ceilalti oameni,
vrind sa dobindim bunuri mari si sa mostenim pe Dumnezeu (Ps. 16, 3). Ca ras-
plata, Domnul ne curata cugetele pervertite si moarte, le inalta si le inviaza. Pro-
le tii luminau doar pe Israel, dar Apostolii sint ca stelele care lumineaza intreaga
lume.

Satan arc si el un loc unde locuiesc puterile intunericului, alaturi de eel lu-

minos al Dumnezeirii, unde umbla si se odihnesc ingerii si sfintii. Acele locuri nu
pot fi vazute prin simturi, ci numai prin mijlocirea ochiului duhovnicesc al inimii.

Crestinii au focul ceresc care sfinteste inima, ii hraneste, ii curata si-i apara.

XV, 1—53. Omilia aceasta arata mai Intli cum trebuie s5 se poarte sufletul

pe care Hristos 1-a primit in comuniunea tainica, cereasca, cu El : Cu sfin-

tenie, neintinare, curStie, implinind cu toata daruirea de sine slujba pe care i-a

incredintat-o Duhul, neintristindu-1 cu nimic si manifesttndu-i toata iubirea. Daca
greseste cu ceva si savirseste ce nu trebuie, necolaborind cu Duhul si neascultind
pe Domnul, atunci este indepartat de Izvorul vietii si dezbracat de cinstea pe care
n-o mai merita si de comuniunea cu Imiparatul ceresc si sfintii', ingerii, puterile,

Apostolii, Profetii si martirii ii pling : «A cazut bradul, intristati-va cedri» — zice

Scriptura (Zaharia 11, 2).

Tot asa s-a intimplat cu Israel, care a sfirsit prin incercari amare, dupa ce
s-a bucurat sub toate formele de un ajutor nu intotdeauna pe deplin meritat. Pro-
fetii l-au plins cu amaraciune, aratind marile lui greseli, care au dus la pieirea lui

ca stat dupa aceea (A se vedea Isaia, Ieremia si, de pilda, Iezechiel 16, 6).

Si aspra este certarea Duhului pentru sufletul curatit si impodobit si hranit
cu hrana dumnezeiasca, dar care apoi nu mai arata iubirea cuvenita Mirelui ce-

resc, ci se supune lui satan, care se razboieste ca sa doboare pe cei ce s-au inal-

iat la un grad mare de desavirsire.De aceea cei ce s-au facut p8rtasi Duhului lui

Hristos, sa ramina lipsiti de El, facind toate eforturile pentru a pastra viata dum-
nezeiasca pe care au dobindit-o.

In acest scop sufletul slujitor lui Dumnezeu s-o faca din toate puterile dupa
indrumarile harului dumnezeiesc, cu intelepciune si discernSmint «ca nu cumva,
altora propovadaind, eu Insumi s& ma iac netrebnic* (I Cor. 9, 27).

Trebuie sa fim cu luare aminte la indrumarea Duhului si atunci cind patimile
iau pacatele noastre sint partjale : si atunci sa nu le neglijam pentru ca sa nu se
itilunece intregul organism.

De asemenea, cre$tinii nu trebuie sa judece pe niment si sd nu del&imeze, si

nu os'mdeasca ?i sa nu iscodeasca pe nimeni. Si compatimesti in tacere pe cei
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pdcdfosi, ca si pe cei bolnavi, aratind indurate lata de ei. Si sfintii vad amagirea

lumii, dar omul lor launtric vorbeste cu Dumnezeu.
Dar cei ce apartin acestei lumi cugeta la cele pamintesti, pe cind crestinii

adevarati, apartin altui veac si altei cetati. Teama de Dumnezeu aduce stapinirea

peste toate pe cind pacatosii sint slabi si inrobitf ; pe ei piatra si sabia ii ucide,

iar demonii ii stapinesc.
La Inviere toate mSdularele inviaza, pastrindu-si natura si ipostasul si pri-

mindu-si plata pentru cele ce au agonisit pe pamint. Caci unde este Duhul Sfint,

acolo vin prigoana si lupta. Profetii, Domnul si Apostolii au fost prigoniti, dar

dupa rastignire a venit la crestini Mingiietorul, Duhul adevarului, care indulceste

toate.

Pacatul poate intra in inima daca este primit de om. Apoi «din inima ies

cugetele cele tele* (Matei 15, 19). Rugaciunea curata si mintea preocupata doar

de Domnul va aduce cugetele sfinte.

Faptul ca pacatul a fost osindit prin cruce, nu 1-a desfiintat. Multi dintre

cei care au primit Botezul au avut cugete viclene $i pacatuiesc. Numai eel ce are

o iubire curata pentru Domnul se apara de cugete necurate. Prin nesupunerea pri-

mului om am primit pacatul, care, dupa Macarie, nu e firesc la oameni (IV, 8). Dar
exista o co-habitare la oameni a pacatului cu harul, care da putinta omului sa la-

ving;! raul printr-un ascetism riguros si printr-o rugaciune neincetata.

Si omul care are harisma poate sa cada, daca este negligent. Harul ramine si

dupa caderea omului in pacat pentru ca omul sa revina la viata adevarata prin

tinguire si pocainta. Cei desavirsiti infrunta necazuri si lupte cu dusmanul care

uraste pe oameni.
De asemenea, cei milostivi nu socotesc mila o paguba si nici lupta cu diavo-

lul o slabiciune, ci o intarire a lor. In felul acesta ei pot ramine mereu alaturi dc

Iisus Hristos si linga tronul Lui, cu frica si cu cutremur.
La fel se intimpla cu cei care gusta din harul lui Dumnezeu (Ps. 33, 9) se for-

leaza sa nu-1 piarda, precum cei bogati bunurile lor lumesti.

Fiii luminii nu invata nimic de la oameni fiind «invdfafi de Dumnezeu » (I

Tim. 4, 9). Harul lui Dumnezeu scrie legile Duhului si tainele ceresti pe tablele

inimii, care domneste peste toate mSdularele si cugetele.

Fiii intunericului au insa inima stapinita de pacat (Matei 15, 19), care rabuf-

neste pe neasteptate, chiar dupa etape de potolire si dupa eforturi de a se tine

ascuns in inima.
Cind cineva iubeste cu adevarat pe Dumnezeu si Dumnezeu 11 iubeste si-1

ajuta pentru ca toata lucrarea, iubirea si rugaciunea lui sa fie curate. El iubeste

pe om si pe acesta 1-a facut, dupS chipul si asemanarea Lui si <o$ti de ingeri stau

in juml acelora, care se tern de Eh (Ps. 34, 8). Toata creatia ramine asa cum a lost

iacuta, dar omul are libertatea de a se schimba din bun in rdu si invers.

De aceea «esti dator sa cauti faclia, care lumineaza si sa afli cugetele cele

curate, pentru ca acestea sint cele naturale, pe care le-a facut Domnul... Ei sint

straini in aceasta lume. Cetatea §i odihna alta este ; mingiierea lor este mingiierea

Duhului... Lacrimile sint pentru ei desfatare, iar cind se bucura si se veselesc sint

cuprinsi de teama...».

Cei care se semetesc in inimile lor ca au primit harul, il pierd fiindca Dum-
nezeu il ia de la ei si ei ramin si sSraci si pedepsiti.

Groaznicul sarpe al pacatului se aflS la un loc cu sufletul, cugetele se pot

uni sau se lupta. Daca rezista, rSutatea nu patrunde acolo si locul ramine al Dom-
nului, pentru ca sa primeasca pe eel curat in Imparatia Sa.

Cei ispititi nu trebuie sa se mthneascS, ci sa socoteasca mai de pret saracia

decit bogatia, postul decit desfatarea, ocara dectt slava sj lupta decit lasitatea.

Sfintul Pseudo-Macarie socoteste pe simplul crestin intimpinat de Domnul cu
ingerii si cu sfintii, iar daca este r5nit de pacate Imparatul eel ceresc il vindeca
cu toate leacurile si-1 invita la masa imparateasca. Singura conditie este s-o pri-

measca. In Evanghelie se aminteste refuzul unora (Luca 14, 17—20 ; Matei 22, 4).

Tinind seama de ceea ce se vede, noi, toti fratii, avem acelasi chip si Infa-

tisare a lui Adam. Dar, in ce priveste cele launtrice, unii dintre noi sintem partasi

ai lui Hristos si ai ingerilor Lui, iar altii ai lui satan si ai demonilor. In inimi e

laboratorul dreptafii si al nedreptatii, de acolo pleac& moartea ?i viata. Ea trebuie
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Unuta curata fiindca acolo vine imparatul Hristos impreuna cu ingerii si sfintii.

Iar inima are drept conducdtor mintea, constinta care cenzureazd cele cugetate

(Rom. 2, 15).

Constiinta nu aproba gindurile care se supun pacatului si conduce inima, po-

tolind cugetele firii, care se nasc in ea.

Cind Adam a calcat porunca, sarpele a intrat In suflet si a devenit stapinul

casei, ca un al doilea suflet, nascind in inima multe cugete necurate. Urmarea o

arata Evanghelia : «On'cine nu se leapada de sine si nu-si uraste suiietul sau, il va
pierde* (Luca 14, 26). Dar eel ce se supara pe sine si pe poftele cuibarite in el,

se biruie pe sine si devine curat, indumnezeindu-se si primind ungerea cu untde-
lemnul sfintitor.

Intoarcerea la cele bune, ca si la cele rele nu este cu neputinta, fiindca oa-
meni; nu se potrivesc cu harul. Cei ce au gustat din acest dar au si bucurie si

mingiiere, insa si frica ?i cutremurul, veselia $i tristetea. Iar lacrimile sint pentru
unii ca acestia piine, iar tristetea dulceata si odinna.

Pe eel mindru si ingimiat pentru ca s-a Impartasit de har, tchiar daca face

semnc si invie mor\ii, sa nu-1 crezi ; ... nu are suiietul smerit, nu este sarac cu du-
liul, nu se lasd dispretuit si este Inselat de rau — toate fara s& sfie». Caci trebuie

sa fie constient ca el e sarac, tot binele duhovnicesc venindu-i de la Dumnezeu,
care i-1 poate lua. Iar cei ce crede cd a clstigat destul nu esfe cre5tin ci «vas al

ratacirii $i al diavolului*, pentru ca desfatarea de la Dumnezeu este fara sat, sme-
renia Hind semnul distinctiv al crestinului, sarac si mereu ilamind de cele ceresti.

Cind s-a suit pe munte, trupul Domnului a stralucit intr-o lumina dumnezeias-
( a. Ea se va revarsa si peste trupurile sfintilor la Inviere. Caci «Cel ce siinteste

si cei ce se siinfesc dintr-Unul sint top» (Evrei 2, 11 si loan 17, 22).

Cei ce s-au mutat din moarte la viata, o traieste cu adevarat si nu moare, caci

se va scula iarasi intru slava, moartea crestinilor fiind semn si odihna. De aceea
crestinii sint superiori lui Adam, care era nemuritor, avind trupul si sufletul ne-
stricacios pina la cadere, numai. De aceea crestinii ii sint superiori.

Descompunerea trupurilor vadeste important^ liberului arbitru de care de-

pinde intoarcerea oamenilor spre bine sau spre rau, ei avlnd libertatea de a face
ce vor in acest veac.

Raul nu se desradacineaza de indata ce omul incepe sa progreseze, ci pe
masura ce omul progreseaza in har, ca §i embrionul din pintecele femeii, semin-
iele si roadele semanate (Efes. 6, 12).

In lucrurile vazute exista multe trepte de inaintare, deci nu e de mirare ca
in cunoasterea tainelor ceresti ele sint si mai numeroase, trecind prin incercari

si ispite. Si cei ce au gustat din har si au in mintea si inima lor semnul crucii si

dispretuiesc toate celelalte trepte ale cunoasterii, daca au in omul lor eel launtric

pe Domnul si Creatorul tuturor, care i-a facut dupa chipul si asemanarea Lui si in

care se odihneste.
El este mai presus de ingeri. Totusi nu ingerii au venit sa mintuiasca pe

oameni. Atit de multa iubire a aratat Dumnezeu pentru om, Incit S-a rastignit

pentru el

!

Ingerii sint slujitori ai sfintilor : Salvarea lui Elisei, lor li se datoreste (IV
Regi 6, 14). Aceasta arata cit cinsteste Dumnezeu pe om, incit il cauta cu ingerii

pentru a-1 face partas Imparaliei Sale.

In palatul eel ceresc slujesc numai cei fara prihana si cu inima curata. Acest
palat trebuie sa fie frumos impodobit pentru ca in el se odihneste Dumnezeu im-
preuna cu Biserica cereasca : Este casa sufletului fiecaruia in care salasluieste Cei
Necuprins !

Sufletului tau ii incredinteaza Dumnezeu averea si lucrurile Sale cele mai de
pret si pentru el lupta impreuna cu ingerii si cu duhurile, impotriva vrajmasului
ca sa-1 izbaveasca de la moarte.

El spala ranile neamului omenesc, 11 vindeca si-1 duce in camera cereasca.
Dar celor ispititi de rautate le lasa intrarile libere pentru duhurile rautatii, care-i

distrug si le pustiesc mintea imparstiindu-le gindurile in veacul acesta.

Multi oameni care cultiva stiinta nu se apleaca spre inima si nu vad relele

care cuprind sufletul. Or, dac5 cineva nu da lupta impotriva pacatului, raul, \l$-

nind mereu ca o gura de izvor, duce pe om la pacate fStise. De aceea s3 ne silim
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sa oprim torentii care ne fac sa ne iesim dm minti. Pacatul actioneaza in ascuns, in

omul eel launtric si in minte si se lupta cu gindurile, socotind ca din initiativa

proprie savirseste acestea. Dar cei ce au tn mintea lor pacea lui Hristos stiu de

unde vin, fiind luminati de El.

Patima viclesugului de care sufera multi este un foe necurat, care aprinde
inima, savirsind desfriul in ea §i apoi pe fata. Continua cu iubirea de arginti, slava
desaita, mindrie, invidie si minie. La toate acestea trebuie sa ne gindim.

«Munti greu de suportat sint patimile ; in mijlocul lor sint potop de fiai'e veni-

noase si de tiritoare... Patimile sint flacari de foe ce mistuiesc si sageti arzatoare
ale celui viclean» (Efes. 6, 16). Sa ne opunem lor cu minia, care izgoneste pe sa-

tan, devenit neputincios. Mintea nu trebuie sS se intineze nici cu pacatul savirsit

inlauntrui sufletului, si pofta trebuie sa se stinga definitiv.

Asemenea scafandrilor, monahii se coboara in adincul marii rautatilor si in

abisf.l intunericului pentru a aduce la suprafata pietrele scumpe, care impodobesc
coroana lui Hristos, Biserica cereasca, cetatea luminoasa, poporul ingeresc si veacul
eel nou.

Vietatile cazute intr-o mreaja sint alese ; oamenii din mreaja harului sint

adeseori nemultumiti si se arunca iarasi in abisul intunericului.

Din nisipul cernut pentru aur putine graunte se aleg ; tot asa se aleg multi
oameni dar putini ramin in lumina harului.

Cei ce graiesc din comorile Duhului sint sarati cu sarea cea cereasca. Ase-
menea unor vase sfintite sint cei care primesc in ei puterea sfintitoare si o pas-

treaza cu rabdare.
Vointele oamenilor sint deosebite, ducind ori la rSzboi, ori la odihna.
Intentiile oamenilor dupa cadere sint paraginite si pustiite, parind niste ce-

tati surpate sau niste gradini pline de balarii : «Spini ?i palamidd i\i va rodi \ie

pam'mtul* — a spus Creatorul lui Adam (Facere 3, 18). Deci e nevoie de multa
truda si osteneala pentru a repune temelia bunei vieturi si un foe, care sa arda
necuratia gradinilor, flacarile luminind iarasi sufletul.

XVI, 1— 13. Oamenii duhovnicesti se afla sub ispite si nccazuri, care

izvorasc din primul pacat. Pacatele sint datorate vointei libere a omului. Liber

tatea ridica problema originii materiei si a ipostasului raului.

Tulbureala aduce amestecul sufletului cu satan, iar r3utatea aduce pocainta
si omul se poate alipi de Domnul, facindu-se un duh cu El (I Cor. 6, 17).

Ispitele nu aduc nici disperare, nici liniste. Nadejdea nu trebuie sa lipseasca

niciodata din suflet, fiindca cu ea imputineazS Dumnezeu rautatea.

Dumnezeu este nemarginit si necuprins de minte, nepatimitor, dar cuprinzind
pe toate, si iadul si pe satan.

La Dumnezeu raul n-are existen^a in sine si pe El nimic nu-L poate vatama,
fiind in vazduh cu satan ; la fel, harul Lui fiind in suflet impreuna cu pacatul. De
aceea trebuie sa avem frica si grijS de El, caci dac5 harul nu este strins lipit de
suflet si nu-1 tine treaz si indreptat spre cele bune, se fac acestea de teama si din
zdrobire de inima ca un lucru firesc.

Harul lucreaza in ascuns in inima, introducind acolo iubirea cereasca si pre-

facind amaraciunea in dulceata. Domnul lucreaza de asemenea in suflet pina ce
iese din trup.

Omul launtric este ca o figurina si este o asemSnare a acelui din afara. Este
ca un vas minunat si de mare pret pe care Domnul 1-a preferat oricarei alte crea-
turi. Iar crestinii apartin altei lumi, ca fii ai lui Adam eel ceresc si ai Duhului
Sfint (loan 17, 16). De aceea, avind concetateni, duhurile sfintilor si ale ingerilor,

si Domnul fiind cu ei in momentul plecarii lor de pe pamint, ei se indreapta catre
cele de sus cu mare bucurie.

Pseudo-Macarie cere crestinilor sa uneascS bunatatea cu severitatea, intelep-
ciunea cu discernamintul, cu fapte, deplina incredere in Domnul si neincredere
in sine.

Cei care tagaduiesc pacatul au o vorbire care nu este dreasa cu sarea cereas-
ca. Iar oamenii duhovnicesti, dupa ce au trecut mai inainte prin incercari, multe
si infricosatoare, umplindu-se dupa aceea de har si de bunuri duhovnicesti, nu se
mai tern de cei ce vor sa-i jefuiasca, dar totusi au o teama legata de folosirea

darurilor spirituale incredintate lor. Caci ei se socotesc mai prejos decit toti pa-

catosii si mai nestiutori decit toti semenii lor. ,.
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Harul inalta mintca pina la cer, la lumea cea desavirsita si la odihna cea
vesnica. Totusi, cei carora li se incredinteaza o lucrare duhovniceasca sint sta-

piniti de grija si n-au odihna, pentru ca trebuie sa scoata din cetatea sufletului

imparatia intunericului si pe barbarii stapinitori.

Lupta omului, nevointele si iubirea lui Dumnezeu se arata atunci cind im-

putinindu-se harul se imbarbateaza si striga catre Dumnezeu. Iar valoarea omu-
lui pentru sine insusi se identified atunci cind a inteles ca este chemat sa fie ne-
muritor, fiu al lui Dumnezeu, frate si mireasa a Imparatului.

Psalmistul deplingea asa caderea omului, zicind : *Omul in cinste Hind, n-a
priceput ; alaturatu-s-a dobitoacelor celor taia minte si s-a asemanat lor* (Ps.

48, 21).

XVII, 1— 15. Despre ungerea $i slava duhovniceasca a crestinilor si ca iara

ea este cu neputinta a se mintui cineva.
Ungerea imparatilor si a proletilor cu untdelemn avea mare putere fiindca

era sfintit, dar nu se poate compara cu ungerea cereasca prin care cei unsi devin
Hristosi dupa har, imparaft si preoti ai tainelor ceresti, adica fii, domni si dum-
nezei, legati, captivi, rastigniti si consacrati Domnului. Prin ungerea dupa har si dupa
omul lor eel dinlauntru, acestia primesc pecetea cereasca si duhovniceasca a Im-
paratiei celei nestricacioase si a puterii vesnice, «arvuna DuhuluU (II Cor. 1, 22;
5, 5), pe Duhul Sfint, Mingiietorul. Ei inca n-au primit mostenirea intreaga, dar
arvuna ii face siguri de ea si se simt deja incoronati ?i imparatind, stiind ca vor
domni cu Hristos, cind Duhul se va manifesta cu putere, fapt pe care le-au expe-
rimental in parte pe pamint.

Valul cu care diavolul a acoperit sufletul a fost Inlaturat de har si el poate
acum sa contemple cu ochi curati slava luminii celei adevSrate, pe Soarele drep-

tatii care straluceste in lumina.

Cei stapiniti de Hristos si de veacul viitor, contempla frumusetile de acolo,
«avjnd cetatea noastrd 5n ceruri, (Filip. 3, 20). Treptele acestea inalte le urea Insa

oamenii cu osteneli, necazuri si lupta mult5 ; mai sint si unii In care lucreaza ?i

se odihneste harul, alaturi de rautate, in inima lor lucrind si lumina si Intunericul.

Desi «Iumina stralucefte in intuneric ?i Intunericul n-a cuprins-on (loan 1,

5), lumina cea fara prihana poate fi Umbrita (II Cor. 6, 14, 16), caci cei ce au
discernamtnt si intelepciune recunosc ca avlnd harul lui Dumnezeu nu sint

scutiti de ginduri rusinoase si murdare, harul co-habitind cu pacatul si in

inima lor stapinind cind unul, cind altul. Chiar si Sfintii Apostoli, care aveau pe
Mingiietorul, nu erau lipsiti de teama, pe care le-o da chiar harul, pentru a nu se

abate de la calea cea dreapta si care nu-i vatama, fiind imbracati cu puterea de-

savir.sita a lui Hristos.

Chiar in starea de desavirsire exists o masura a dragostei fata de Dumnezeu
superioara si abundenta. Unii gresesc daca nu mai au nici o grija dupa ce sufletul

a primit harul, stingind Duhul (I Tes. 5, 19). Unii doresc sa se sprijine pe altii, iar

altii pe ei insisi. Dar unii impart darurile saracilor, fiind superiori, fiindca sint de
folos si altor suflete. Cei ce supun trupurile lor la insulte si suferinte pentru nu-
mele lui Dumnezeu sint superiori celorlati. Dar cei ce vor sa ramina necunoscuti
ii depaseste pe toti.

Cei care vorbesc despre laptele virtufii, larH. sa le inlaptuiasca sint lipsifi de
bunul simf.

Nimeni nu poate sa cunoasca tainele si intelepcianea lui Dumnezeu, sa fie

crestin bogat in har fara Domnul nostru Iisus Hristos si lucrarea puterii divine si

daca nu sint condusi si pastoriti de ea, dupa omul lor launtric. Caci ^Imparatia
lui Dumnezeu nu sta in cuvinf, ci in putere*, zice Apostolul (I Cor. 4, 20).

Evanghelia rezuma invataturile dumnezeiesti (Luca 6, 29 j Matei 5, 40), dar
Apostolul le expune pe larg, aratind ca lucrarea de curatire trebuie sa se faca
putin cite putin, cu rabdare si staruinta. Caci eel ce garieste cuvinte duhovnicesti,
fara sa fi gustat din duhovnicie, este asemanarea calatorului in arsita, care isi

inchipuie ca pe cimpul pustiu, unde moare de sete, curge apa. La fel fac cei ce
vorbesc despre desavirsire, despre bucuria spirituals si despre nepatimire.

Cre?tinismul evanghelic este hran5 ?i "bautura, de care infruptindu-se cineva,

mintea nu i se mai satura, si il cauta cu nesat. Setea de Duhul este netneetata, El
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lucrind in chip tainic in suflet. Iar adevarata lucrare de sfintire a omului este cea
din launtrul lui.

Inima este un abis, dar trebuie sa ucizi sarpelc, care se cuibareste in partea
cea mai profunda a mintii, in adincul cugetelor tale, in asa zisele camari ale sufle-
tului si sa departezi toata necuratia din tine. Se cuvine sa cercetam cum si prin
ce mijloace se obtine curatia inimii.

Dupa cum, dupa omul eel din afara, ai renuntat la lucrurile cele vazute si

le-ai impartit la nevoiasi, tot asa se cuvine sa renunti si sa socotesti ca de nimic
in intelepciunea acestei lumi, in cunoastere si in elocinta, ca sa te poti edifica cu
«nebunia» predicii (I Cor. 1, 21), intelepciunea cea adevarata, cu puterea care lu-

creaza prin Sfinta Cruce.
XVIII, 1—11. Cei care au si pastreaza in ei comoaTa cereasca a Duhu-

lui, pe Domnul Insusi, dobindesc o comoara si rnai mare implinind toate po-
runcile Domnului : «Noi avem aceasta comoara in vase de lut> (II Cor. 4, 6), «care
s-a iacut pentru noi intelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfintire si rascumpa-
rare» (I Cor. 1, 30).

Saracia duhovniceasca lipseste pe crestin de tot binele, de aceea fiecare tre-

buie sa se sirguiasca de a ruga pe Domnul ca sa primeascS comoara cereasca a
Duhului, ca sa implineasca fara osteneala si greutate, fara prihana toate poruncile
pe care altfel nu le putea indeplini.

Caci eel bogat poate oferi ospete, dar eel sarac ramine si mai lipsit de toate
dupa asemenea eforturi.

De asemenea, cei bogati in Duhul Sfint vorbesc din prisosul inimii lor si din
comoara lor si desfateaza sufletele celor ce asculta, pe cind eel sarac n-are nimic
din bogatia lui Hristos si trebuie sa imprumute si sa citeze cuvintele altora, rami-
nind tot asa de sarac ca mai inainte, el insusi neavind de ce sa se bucure si sa
se veseleasca in Duhul. De aceea trebuie sa cerem de la Dumnezeu cu inima zdro-
bita si cu credinta tare sa ne dea comoara adevarata a lui Hristos ca sa ne fim

folositori si noua §i altora, impartasindu-ne si noi si impSrtasind-o si lor, caci El

ne-a asigurat ca «Eu si Tatal Meu vom veni si nc vom salaslui intru eh (loan

14, 23).

Cei ce devin fiii lui Dumnezeu, nascindu-se de sus, de la Duhul Sfint si au in

ei pe Hristos Care lumineaza si da pacea, slnt calauziti de Duhul si inima le e
inviorata de har si plina de felurite bucurii ceresti la eel mai inalt grad, «imba-
tindu-se si veselindu-se de Duhul, de betia tainelor divine si duhovnicesti».

Nenumarate si minunate sint manifestable dragostei lor pentru fratii lor in

aceasta stare supranaturala dumnezeiasca. Ei tree atunci de la o stare de framintare
suprafireascS la una de mare liniste, de seninatate si pace adinca, afundati intr-o

stare de bucurie de negarit ori de intelepciune inefabila si cunoastere a tainelor

Duhului celui de nepatruns si de negrait. Alta data harul il odihneste dupa voia

lui Dumnezeu.
Iar cind sufletul ajunge la desavirsirea duhovniceasca, unindu-se cu Duhul,

Mingiietorul, adica s-a amestecat cu Duhul, facindu-se asemenea lui Hristos, pur-
tind in sine virtufile puterii Duhului, fara prihana, fara pata.

Sa ne rugam lui Dumnezeu cu credinta, dragoste si n§dejde, ca s5 ne dea si

nouS comoara dumnezeiasca a lui Hristos prin Duhul Sfint, prin implinirile si odihna
ei pentru ca sa ajungem la desavirsirea plenitudinii lui Hristos, «ca sd ne umplem
de toata plinatatea lui Hristos* (Efes. 4, 13). Sfintindu-ne la trup si suflet si pironin-

du-ne pe Crucea lui Hristos, sa ne facem vrednici de Imparatia cea vesnica.

XIX, 1—9. Cei ce cauta desSvirsirea trebuie sa creada cu tarie in Dom-
nul, sa implineasc3 poruncile Lui si sa se lepede cu totul de lume, astep-
tind venirea si ajutorul Lui, constient de faptul ca pacatul locuieste in el si ca
este eel mai neinsemnat si mai r5u om (loan 5, 44 si Matei 11, 29).

De asemenea, sa fie milostiv si smerit, stSruind in rugaciuni, 5n asa fel incit

Domnul sa-si faca salas in sufletul sail, iar el sa-si aminteasca cu dragoste de EI
si sa fie plin de Duhul Sfint.

Cei ce se apropie de Domnul se .sileste sa iubeasca, s8 fie blind, sa nu se
razbune singuri (Rom. 12, 19) si sa se roage fortat pentru ca sa primeasca adeva-
rata rugaciune a Duhului cu roadele Lui, care e iubirea adevaratS, adevSrata- blin-

dete, indurare si bunState a inimii.
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El poate obtine harul rugaciunii dar nu si blindetea, smerenia, dragostea pentru
care nu se ingrijeste, neavind nici credinta si nici increderea in Dumnezeu. Pentru
acestea — ca si pentru rugaciune — crestinul trebuie sa manifeste «toata st&niin-

ta si indelungarabdarea* (Col. 1, 11), silindu-se totdeauna spre cele ale lui Dum-
nezeu, cu gura si cu inima, dar fara suparare, mlnie si tfpat (Efes. 4, 31) si numai
cu bunatate, smerenie si blindete.

Implinirea acestei virtuti devine pentru el o a doua natura. Dar, repetam,
daca se sile?te doar spro rugaciune si nu se forteaza si pentru virtutile de mai
sus, el pierde harul, nu progreseaza si nu creste in harul dat, caci locul de odihna
ai Domnului ramine : smerenia, iubirea si blindetea cu celelalte porunci ale Lui.

Ca si eel ce persevereaza in rugaciune, eel ce se sileste sa practice poruncile
Domnului se obisnuieste a face binele, dobindeste implinirea rugaciunii sale, spo-
reste si infloreste harul si se linisteste, in smerenia, iubirea si blindetea Lui. Cres-

cind astfel si desavirsindu-se in Dumnezeu, se invredniceste, a deveni mostenitor
al Imparatiei Lui.

Cel smerit nu cade, caci se crede mai prejos decit toti r
trufia fiind o injo-

sire, pe cind smerenia este o inaltare, in care putem trai in blindete si iubire, im-
plorind neincetat pe Dumnezeu ca sa nc trimita pe Duhul Sfint (loan 4, 24).

El ne invata rugaciunea cea adevarata si ne face desavirsiti si deci curati

de orice intinare a pacatului, putind sa ne odihnim in El si El in noi, ca niste

adevarati fii ai Parintelui ceresc.

XX, 1—8. Cel ce nu are Duhul lui Hri'stos, care acopera rusinosul ve<>-

mint al patimilor, nu este al Lui, ca si aceia care nu au vesmlntul trupu-

lui, care acopera goliciunea rusinoasa. Cel ce e dezbracat de slava divina, ves-
mintul duhovnicesc si nestricacios care este Domnul Iisus Hristos, se rusineaza ca

Adam care si-a acoperit trupul cu foi de smochin (Fac. 3, 7). Sufletul lipsit de
stralucirea luminii celei negraite trebuie sa-L implore pe Hristos, ca sa-i daru-

lasca acea slava divina care este El Insusi.

«Toate faptele dreptafii noastre s-au lacut vesm/nf intinat*, scrie Isaia (64,

5). Vesmlntul mintuirii, Iisus Hristos, nu-L vom dezbraca in veci, ci la Inviere,

trupurile lor vor straluci de stralucirea luminii, cu care sint imbracate inca de pe
arum prin Duhul Domnului care locuieste in noi (Rom. 8, 11). Caci ca si femeia
cu scurgerea de singe (Marcu 5, 25), orice suflet care poarta in sine rana nevin-

decabila a pacatului, daca-L roaga cu credinta pe Domnul, apropiindu-se de El,

dobindeste vindecarea patimilor prin puterea Lui. Caci Domnul venind, a secat

izvorul cel necurat al cugetelor sufletului (loan 1, 29). Dar nici unul dintre Drepti,

ori Parinti, Profefi sau Patriarhi n-au putut sa vindece sufletul. A veni Mintuitorul

care a adus mintuirea si insanatosirea sufletului secind izvorul cugetelor necurate

(loan 1, 29).

Lucrarile dreptatii omului, adica leacurile pamintesti nu puteau sa-1 vindece
pe om, ci numai lucrarile dreptatii lui, adica natura cereasca si divina a darului

Duhului Sfint.

Asemenea femeii, orbul care nu putea sa vina la Domnul, a strigat cu cre-

dinta puternica : «Fiul lui David, miluieste-ma .'» (Matei 15, 22) dovedind ca daca
este orbit de intunericul pacatului, i-a ramas totusi vointa de a striga si a chema
pe Iisus ca sa aduca sufletului mintuirea vesnica.

Dar Domnul se ingrijeste mai mult de sufletul nemuritor decit de trup ; dar

pentru aceasta trebuie sa credem in El si sa ne apropiem de El pentru ca sa

implineasca fSgaduintele ca va da pe Duhul Sfint celor care-L cer (Luca 11, 13),

ca va deschide celor ce bat si va fi aflat de cei care-L vor cauta (Matei 7, 7).

XXI, 1—5. Cel ce vrea sa placa lui Dumnezeu trebuie sa duca doua
liipte : una exterioara, lepadindu-se de desfatarile cele pamintesti, de iubirea

legaturilor lumesti si de pasiunile pacatoase ; alta interioara, intru cele ascunse, cu
duhurile rautatii pe care Apostolul le numeste : impotriva incepatoriilor, stapiniri-

lor, a stapinitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor rautatii care

sint in vazduhuri (Efes. 6, 12).

Dupa izgonirea din rai, omul a fost incatusat cu lucrurile din aceasta viata

:

cu iubirea lumii, adica a placerilor carnale si a pasiunilor, a bogatiei, a slaviei, a
creaturilor, a locului de nastere, a vesmintelor. De acestea, porunceste Dumnezeu,
ca omul sa se desfaca din prorie initiativa. Numai dezleglndu-se de toate acestea
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va putea sa observe porunca. Cealalta e in legatura cu cele duhovnicesti, suflotul

fiind Inlantuit cu lanturile intunericului de duhurile rautatii si neputind sa iubeasca
pe Dumnezeu cum vrea, nici sa se roage cum vrea.

Pornind la lupta liberatoare, crestinul hotarit se leapada de toate placerile

trupesti si de duhurile rautatii care stapinesc inima. Cerind ajutorul Domnului cu
multa rabdare si cu credin(a puternica, el poate dobindi chiar de pe pamint elibe-

rarea launtrica de lanturile, cursele, inchisorile si de duhurile rautatii.

Numai harul si puterea lui Dumnezeu il poate libera de ele, fiindca nici nu
cunoaste rautatea lor. Cind s-a eliberat de legaturile vazute ale acestei lumi, el

poata cunoaste si razboiul launtric si cugetele viclene. Caci daca nu se leapada do
lume si de poftele cele pamintesti si nu se lipeste de Domnul, nu cunoaste aceste
viclenii, fiind strain luisi, necunoscind rana si patimile ascunse. Cel ce se leapada
cu adevarat de aceasta lume cu ajutorul Domnului, staruind cu trupul si sufletul

in slujba Lui, afia inlauntrul lui impotrivire, patimi ascunse, lanturi nevazute si o
batalie ascunsa. Rugindu-se neincetat si luind armele ceresti ale Duhului, «plato$a
dreptafii, coilul mintuirii, pavaza credinfei si sabia Duhului* (Efes. 6, 14— 17), va
putea duce lupta impotriva incepatoriilor, stapiniilor si stapinitorilor acestui veac»

(6, 12), invingindu-le cu ajutorul Duhului Stint.

XXIII, 1—2. Cei care au si poarta m3rgaritarul eel ceresc, chipul luminii celei

de negrait care este Domnul, traiesc si imparatese imprcuna cu Hristos in

veci (I Cor. 15, 49).

Ca si calul dresat pentru razboi, sufletul nu renunta la obiceiurile salbatice

si la gindul eel trupesc si invata sa lupte cu duhurile rautatii ?i sagetile aprinse
ale celui rau (Efes. 6, 16), dupa ce a imbracat *platosa drepta\ii, coitul mintuirii,

scutul credinfei si sabia duhului» (Efes. 6, 14— 17). La apropierea dusmanului por-

neste la lupta cu glas mare (Iov. 39, 25) ?i il nimereste cu rugaciunea sa fierbinte,

primind astfel cununile biruiniei.

XXV, 1—6, pp. 132—135. Crestinul trebuie sa se mute din acest veac in

celalalt, cu cugetul la lumea Dumnezeirii caci «cctatea noastra este in ceruti» (Filip.

3, 20). Dar de la calcarea poruncii de catre Adam, gindurile sufletului s-au risipit

departe de iubirea lui Dumnezeu si s-au amestecat cu ginduri materiale si pamin-
testi, Adam primind in sine si pentru urmasii sat aluatul patimilor rele, cu care

au ajuns la desiiiu, orgii, idolatrie, ucideri. Asa au ajuns sa creada ca nu exista

Dumnezeu si sa se inchine pietrelor neinsufletite. Dar Domnul a binevoit sa co-
boare printre oameni, sa-i rascumpere cu singele Sau si sa puna din nou in sufle-

tele credincioase aluatul ceresc al bunatatii, si sa devina din nou o singura unitate

in bine cu Duhul Sfint (I Cor. 6, 17).

Aluatul dospeste toata framintatura (Matei 13, 33) si sarea impiedica strica-

ciunea si daca aluatul eel ceresc al Duhului si sarea cea buna si sfinta a Dumne-
zeirii nu se amesteca cu natura oamenilor, sufletul nu se poate elibera de mirosul

greu al rautatii si nici nu se va dospi ca sa se libereze de fermentul rautatii.

Sufletul nu poate savirsi nimic desavirsit cu de la sine putere si nu poate
sa ajunga la curatia deplina fara Duhul, nefiind apt la Imparatie. Fiind sub influ-

enta patimilor, nu va sim(i in el viata cea adevarata, nu se va trezi din betia ma-
teriei, nu va straluci in el lumina cea adevarata si nici ziua cea sfinta, netrezin-

du-se din adincul somn al nestiintei cu puterea lui Dumnezeu si cu lucrarea ha-
rului.

Dupa cum cineva simte lucrarea celui rau prin intermediul patimilor, asa tre-

buie sa simta si harul si puterea lui Dumnezeu prin mijlocirea virtutilor, numai asa
putind sa se asemene si sa se amestece natura cea buna si dumnezeiasca cu lu-

crarea cea minunata si sfinta a harului. Unita cu harul, vointa omeneasca se unes-
te progresiv cu Duhul si devine curata si sfinta prin mijlocirea Lui.

XXV, 1— 10. Nici un oin, daca nu este intarit de Hristos nu poate birui

uneltirile celui rau, Legea dumnezeiasca este implintata in inima lor cea
Irupeasca (Ier. 31, 33 ?i II Cor. 3, 31), ei au ochii mintii luminati ?i poftesc un
lucru nevazut si duhovnicesc. Cei care n-au fost cinstiti cu Cuvintul lui Dumnezeu
Si crescufi In Legea divina, zadarnic se ingimfa si socotesc ca pot nimici prin vointa
lor proprie asalturile pacatului, care a fost biruit doar prin taina crucii. Caci omul
are libertatea de a se opune diavolului, dar nu si faptul de a domina cu desavirsi-
re patimile, cum zice psalmistul : «Cd daca Domnul nu zideste casi si nu pazes/e
cetatea, in zadar se trudesc lucratorii si in zadar vegheaza strajerul* (Ps. 126, 1).
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Scriptura are numeroase invafaturi clare in aceasta privinta, pe care Sflntul

Pseudo-Macarie le incheie intelepteste astfel : «Daca prin ajutorul unuia mai pu-

ternic nu smtem izbavift de sdgefile cele arzatoare ale celui viclean si nu ne-am
invrednicit de inhere, sintem departe de puterea lui Dumnezeu si in zadar traim».

In acest scop, eel ce vrea sa vada ca itr-o oglinda chipul lui Hristos, se cu-

vine sa caute cu toata inima — ziua *i noaptea — , ajutorul lui Dumnezeu. Ca sa

ajunga acolo, el trebuie sa se abtina de la bucuriile acestei lumi, de la poftele

puterii potrivnice luminii si cu totul straina de voia lui Dumnezeu.
Din cauza neascultarii ne-am facut robi ai patimilor trupului, am fost dusi in

robic, sintem in preajma riurilor Babilonului (Ps. 136, 1) si, retinuti in Egipt, n-am
mostenit inca Pamintul Fagaduintei, in care curge lapte si mire. Inima noastra n-a
fost inca stropita cu singele lui Dumnezeu si latul iadului si undita rautatii sint

infipte in ea.

N-am primit inca bucuria mintuirii lui Hristos, nu ne-am imbracat inca in

omul eel nou creat dupa Dumnezeu in sfintenie, nu purtam inca chipul eel cereasc
in noi (I Cor. 15, 49) si nu adoram inca pe Dumnezeu in duh si adevar (loan 4,

24). N-am privit inca slava Celui nestricacios, n-am imbracat inca armele luminii

si nu ne-am schimbat inca cu innoirea mintii pentru ca sintem inca asemenea
veacului acestuia, n-am fost inca proslaviti, impreuna cu Hristos, pentru ca n-am
sufcrit impreuna cu El (Rom. 8, 17) si nu purtam inca pe trupul nosliu stigmatele
Lui (Gal. 6, 17). Nu ne-am facut inca templu al lui Dumnezeu si salas al Duhului
Sfint, pentru ca sintem inca templu al idolilor si salas al duhurilor rele, din pricina

inclinarii noastre spre patimi... N-am cunoscuit comuniunea cea de negrait, nici

forta si pacea sfinteniei... Nu sintem inca neam ales, preotie imparateasca, neam
sfint, popor agonisit (I Petru 2, 9), pentru ca sintem inca serpi si pui de vipere
(Matei 23, 33).

«Cum sa nu fim serpi, noi care nu ne aflam sub ascultarea lui Dumnezeu, ci

in neascultarea cea venita prin sarpe. Nu gasesc cuvinte potrivite pentru a de-
plinge dupa cuvilnta nenorocirea in care ne aflam...». «Sirguieste-te, deci, sa devii

fiu fara prihana al lui Dumnezeu, sa intri in acea odihna unde ca inainte-mergator
pentru noi a intrat Hristos... Tu stii, de altfel, ca cei ce seamana cu lacrimi, cu
bucurie vor secera» (Ps. 124, 5).

Intr-adcvar, lacrima, care izvoraste din multa durere si din inima zdrobita
(II Cor. 2, 4), din cunoasterea adevarului si mistuirea maruntaielor, este hrana pen-
tru suflet, piine daruita de insasi Piinea cea cereasca, de care mai inainte s-a in-

fruptat Maria... (Luca 10, 38, 424). «0, ce margaritare sint lacrimile care curg !...».

Imit-o pe aceasta care privea numai la Cel care spunea : «Foc am venit sa
arunc pe pamint $i cit as vrea sa He acum aprins !* (Luca 12, 49). Pentru ca este
un foe al Duhului care inflacareaza inimile... lumineaza sufletele si le incearca,
precum focul incearca aurul curat in cuptor (Proverbe 17, 3) ; el mistuie rautatea
dupa cum focul mistuie trestia si spinii... (Deut. 4, 34 j Evr. 12, 29 f II Tes. 1, 8).

Acest foe a lucrat in Apostoli si Sfinti, a luminat pe ingeri si duhurile slujitoare,

curateste inima, alunga demonii si pacatul. Sa ne rugam ca acest foe sa ne lumi-
neze, ca sa fim adevarate sfesnice in lume, pazind cuvintul vietii vesnice

!

XXVI, 1—26. Demnitatea si nobletea sufletului depaseste pe a cerului si

a pamintului, fiindca Dumnezeu in el si-a gasit placerea si a venit in aju-
torul lui nu prin mijlocirea ingerilor, ci El personal (Gal. 3, 19 ; Evr. 2, 2), ca
sa-1 cheme pe eel ranit si sa-i redea chipul eel dintii, curat, al lui Adam. La in-
ceput omul era stapin peste toata creatia, dar prin calcarea poruncii satan i-a in-

tunecat mintea astfel ca in parte asa este, iar in parte distruge, are vointa si

traieste.

Satan ataca pe om in anumite limite si anume nu numai pe crestini si pe
idolatri, ci si pe intreaga lume. Dumnezeu da oamenilor daruri cu masuri diferite,

iar razboiul spiritual este ingaduit celui potrivnic in masura in care acestia pot sa
reziste.

Celui ce primeste puterea divina si prin aceasta a fost schimbat in oarecare
masura, natura ii ramine neschimbata, eel aspru cu asprimea lui, eel blind in
blindetea lui. Dar daca nu staruie in faptele cele bune, Dumnezeu nu mai gaseste
placere in el. Iar dacg eel aspru se Intoarce spre bine, Dumnezeu il primeste cu
bunavointa. Sfintii Apostoli inviau morti si insanatoseau bolnavi dar nu pe toti.
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In loc sa darime zidurile unei cetati §i sa omoare pe guvernatorul care abuza de
puterea sa, Sfintul Pavel a fost scos din cetate peste zid intr-un cos (Fapte 9,

25). Caci daca Apostolii ar fi sarvisit toate ctte voiau, ar fi sadit in oameni teama
de Dumnezeu si «n-ar mai fi existat posibilitatea credintei si a necredintei iar cres-

tinismul n-ar mai fi fost o piatra de poticnire si o stinca de incercare» (Rom. 9,

33 ; I Petru 2, 8).

Istoria intimplarilor lui Iov arata cum «dupa ce sufletul a fost mingiiat, ha-
rul se imputineaza, iar sufletul este dat ispitelor. Vine diavolul si-1 copleseste cu
mii de rele : cu descurajare, disperare, ginduri rele si supune sufletul la necazuri
pentru ca sa-1 slabeasca si sa-i rapeasca nadejdea in Dumnezeu. tnsa sufletul eel

intelept nu dispera cind se afla in nenorociri, zicind : «Chiar de va trebui sa mor,

eu nu-L voi parasi» (Iov 13, 15). «Atunci, daca omul istaruie pina la sfirsit (Matei

24, 13), diavolul se rusineaza si nu mai are ce sa-I spuna».
Satan cunoaste cugetele si intentiile omului, dar nu pe toate si pune stapi-

nire pe citeva dintre ele. «Uneori omul se apropie de Dumnezeu plin de zel. Satan
vede. stie ca lucreaza contra lui, dar nu-1 poate opri. De ce ? Pentru ca are vointa
sa strige catre Dumnezeu si ca fructe naturale faptul de a iubi pe Dumnezeu, de
a crede, de a-L cauta si a se apropia de El».

Smerenia insa obliga pe crestin a marturisi ca n-a facut nici o fapta buna si

n-a savirsit nici o virtute. Totusi el este dator sa fie insufletit de nadejdea, bucu-
ria si asteptarea Imparatiei vesnice, care-1 fac capabil sa trudeasca, sa suporte
necazuri si sa mearga pe calea cea ingusta.

Satan cauta sa insele sufletul, spunindu-i ca anumite lucruri 1-ar face placut
lui Dumnezeu. Cind sufletul nu stie sS deosebeasca anumite lucruri cade in sursa
dlavoleasca. Dar cind e hotarit sa lupte impotriva lui, se ur4ste pe sine si se lea-

pada de sufletul eel pacatos, impotrivindu-se poftelor launtrice si gindurilor rele.

Trupul nu trebuie aparat numai pe dinafara de stricaciune ;de asemenea sufletul

eel netrupesc, cind intra in contact cu sarpele eel ascuns in el, cu duhul eel viclean,

comite desfriu inaintea lui Dumnezeu (Matei 5, 23).

Satan nu inceteaza lupta cit tr5ie?te omul, dar daca acesta se bucura de aju-
torul Imparatului ceresc, nu are de ce sa se teama, fiind imbracat cu puterea si

odihna de sus.

Caci crestinii se imbraca in Duhul Sfint si sint in odihna. Cind satan a ispitit

pe Domnul 40 de zile, nu L-a vatamat apropierea de trupul Sau in care era Dumne-
zeu. La fel crestinii nu sint vatamati cu nimic cind sint ispititi pe dinafara dar
inlauntru sint plini de Dumnezeire. Asa vrea Domnul, fiindca doua lucruri se afla

inlauntrul sau : lumina si intunericul, odihna si necazul ; Intr-un moment se roaga
in liniste, iar in altul este tulburat. Cei care au toate darurile, dar n-au dragoste,

nu au nimic (I Cor. 13, 1); deci darul vindecatorilor, al descoperirii si al profetiei,

nu conteaza cind vine asupra lor «razboiul» si n-au si iubirea cea desavirsita, ca-

re-i face captivi ai harului.

Multi dintre cei ce au primit aceste daruri duhovnicesti s-au inselat crezind
ca nu mai au nevoie de mai mult. Domnul este infinit $i nu poate fi cuprins cu
mintea ; de aceea crestinii adevarati sint smeriti si stiu cS Dumnezeu nu poate fi

cuprins si marit decit de cei ce L-au gustat si isi cunosc aceasta slabiciune a lor.

Omul care se lupta inca si are in sufletul sau doua chipuri : al pacatului si

al harului, merge — cind se muta din aceasta lume la locul spre care este Indrep-

tata mintea §i iubirea sa. Domnul, vazind ca II iubesti din toat5 inima si ca te

lupti impotriva celui r5u, intr-o clipa te smulge din gura intunericului si te duce
in imparatia Lui, pentru ca sufletul este partas al Dumnezeirii.

Lucrarea omului pentru mintuirea lui consta in abtinere, in fuga de lume, in

staruinfS si rugaciune. Dar daca se margineste numai la faptele lui bune si nu
mai primeste ceva din afara, nu mai sufla vlnturile Duhului Sfint in sufletul sau
si nu se arata norii cei ceresti si nu se pogoara ploaie din cer care racoreste su-

fletul, omul nu poate da roade vrednice de Dumnezeu, ca in pilda semanatorului.

Fie ca posteste, fie ca privegheaza, fie ca se roaga, fie ca face ceva bun, cres-

tinul trebuie sa le atribuie pe toate Domnului, fiindca : «Daca Dumnezeu nu m-ar fi

intarit, n-a§ fi putut sa le savirsesc» si vazind Domnul ca I le atribuie Lui, ti le

va darui si pe ale Sale, dumnezeiesti si cere§ti. (Aici Pseud< -Macarie discuta va-
loarea faptelor bune).
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«Cele savirsite cu propriile puteri sint bune si bine placute lui Dumnezeu,
dar nu sint pure. De exemplu, iubesti pe Dumnezeu dar nu in chip desavirsit ; vine

insa, Domnul si-ti d& iubirea neschimbatoare si cereasca. Te rogi in chip natural,

dar miutea iti este distrata si te gindesti la multe ; Dumnezeu insa iti da rugaciu-

nea cea adevarata «in duh» si «in adevar» (loan 4, 23) : «Dupa calcarea poruncii

de catre Adam, pamintul inimii rodeste spini si pSlamida ; omul il lucreaza si tru-

deste, dar maracinii gindurilor rele cresc mereu... Din nou, Domnul Insusi, im-

preuna cu omul, lucreaza pamintul inimii ; cu toate acestea, sapte duhuri necurate

si spini odraslesc acolo, pina ce vine vara (cea duhovniceasca) atunci cind harul

abunda, iar spinii se usuca de caldura soarelui».

(Aici Pseudo-Macarie precizeaza invStatura adevarata despre valoarea iapte-

lor bune in crestinismul primar) .- «Cind harul si darul lui Dumnezeu prisosesc in

om, cind omul se imbogateste In Domnul, iar rautatea in mica masurS mai exista

in el, ,ea nu mai poate sa-1 vatame, nu mai are putere asupra lui, nici nu-si ga-

seste locul in el. De altfel, venirea Domnului si grija Sa (de oameni) aveau ca

scop sa libereze pe cei ce erau robiU si supusi rautatii si sa-i faca invingatori ai

mortii si ia pScatulUi. Prin urmare, fratii nu trebuie sa fie surprinsi dacS sint ne-

cajHi de cineva (pentru ca aceasta se face) ca sa fie izbaviti de rautate.

«Lui Petru i s-a incredintat Biserica cea noua a lui Hristos si preotia cea
adevarata ; acum exista §i un Botez al focului si al Duhului, si o taiere imprejur
a inimii (Rom. 2, 29). Dar numai cind sufletul va ajunge in cetatea sfintilor va
putea s& fie scutit de necazuri si ispite. Domnul se afla In mijlocul celor mintuiti,

ca Mintuitor, Doctor, Imparat si Dumnezeu, cerlnd sufletul de partea Lui, pe cind
diavolul si ingerii sai il vor de partea lor. Sa cautam leacul eel ceresc ca sa
ucidem cu el fiarele cele veninoase.

Cei drepti au apucat totdeauna pe calea cea strimba si plina de necazuri si

au binepl5cut lui Dumnezeu pina la sfirsit.

Demnitatea divina se pastreaza si daca Fiul lui Dumnezeu e smerit si aseme-
nea noua, pentru noi, nu pentru El Insusi. Suferintele si umilintele primite pina
la moarte cer smerenie si suferinte si din partea noastra si nu ingimfare si min-
drie.

XXVII, 1—23. Omul trebuie sa-si cunoascJ nobletea si demnitatea sa pen-
tru ca sa poata cunoaste si puterea si tainele Dumnezeirii si mai ales s3
se smereascS. Caci, precum Domnul, trecind prin sufemite si rastignire a fost

slavit si ridicat de-a dreapta TatSlui, si omul trebuie sa sufere impreuna cu El

pentru a se uni cu trupul lui Hristos in slava {Rom. 8, 17). «Pentru ca nu este drept
ca Mirele care a venit pentru tine sa patimeascS si sa se rastigneasca, iar mireasa
pentiu care a venit Mirele, sa fie lenesa si usuratica si sufletul tau sa se dea
oricarui demon si sa se strice de duhuri.

Sint unii oameni care poarta raul in ei, lasind voia lor prada rautatii ; dar
sint aljii care au pacatul in ei impotriva voii lor, dupa cuvintul Apostolului Pavel
(Rom. 7, 23). Acestia din urma sint mult mai buni si mai de cinste inaintea lui

Dumnezeu. Sufletul este ca fata saraca, imbracata in zdrente, pe care Imparatul
o ingrijeste, o imbraca cu haine stralucitoare si-i pune pe cap o cununS si o face
partasa la masa imparateasca. Sufletele din Imparatia cerurilor se desfateazS si

se odihnesc ca intr-o grading incintatoare, bucurlndu-se si veselindu-se ca impa-
rati, domni si Dumnezeu (Apoc. 17, 14).

«Taina aceasta mare este* (Efes. 5, 32) : Ea cheama la demnitatea impSrSteasca,
«ca neam ales, preofie si popor sfinf» (I Petru 2, 9). Dar pe cind slava si bogatia
impuratilor sint lucruri imparatesti, crestinii domnesc cu Impfiratul ceresc in Bise-
rica cereasca, desi datorita smereniei lor se considers de o valoare nula.

Ei stiu ca au dobindit un dar pe care nu-1 aveau, dar harul i-a InvStat sa nu
creada despre ei ca au progresat, ci sa se considere de dispretuit. Pentru ca daca
Hristos «luind chip de rob* (Filipeni 2, 7) a invins pe diavol prin smerenie, sar-
pele la inceput a nimicit pe Adam prin ingimfare si mindrie si pierde neamul
omenesc prin mindrie.

Ca unul care fiind liber, nobil si bogat cind mai dobinde^te si alte daruri
devine nesuferit, tot asa si crestinul, lipsit de discernamint, cind i se implineste
putin rugaciunea si afla odihna\ se ingimfa, isi pierde capul, caci sarpele care a
scos pe Adam din rai, asigurindu-1 ca va fi dumnezeu, seamana mai departe min-
dria in inimi. Dar eel care stie cS, dupa belsug poate urma sSr3cia are o expe-
rienta pentru care nu-1 intristeaza saracia .si nici nu-1 ingimfa bog5tia.
24 - SfJntul Macarie
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In domeniul duhovnicesc, cind s-a impartasit cineva din hrana cereasca, ni-

mic nu-i mai aduce indestularea daca ii est© oprit5. Indestularea este oprita pentru
ca omul sa nu se mindreasca, iar smerenia sa-1 oblige a o cauta mai cu zel.

Dar cind unii abia gusta din odihna pierd ceea ce au primit pentru ca pacatul ii

ispi te$te si le intuneca mintea.
Harul ingaduie sa fii lasat in seama rautatii pentru ca sa fie incercata si

voia ta, aratind in ce parte se inclina. Caci de voia ta depinde libera ta hotarire
de a nu intrista Duhul Stint.

«Si Apostolii care posedau harul in chip desavirsit, nu erau impiedicatf de
El sa faca ceea ce voiau, chiar daca ar fi voit sa savirseasca ceva ce nu era pla-
cut harului. Pentru ca firea noastra este capabila ?i de bine si de rau, iar puterea
potrivnica poate doar sa indemne, dar nu sa <si forfeze la savirsirea raului». Pentru
a fost mustrat (Gal. 2, 18); Pavel si Barnaba s-au despartft (Fapte 15, 39) si Pavel
sfatuieste indreptarea cu duhul blindetii (Gal. 6, 1), stiind ca si cei duhovnicesti
stnt ispititi.

Apostolii nu mai puteau sa pacatuiasca, pentru ca nu preferau pacatul, ca
unii care se aflau in har si lumina. Cei ce sint bine tnarmati pentru razboi au
de ales lupta cu dusmanii sau pacea cu ei si dupa cum voieste cineva poate deve-
ni fiu al lui Dumnezeu sau fiu al pierzarii.

De asemenea cei ce spun vorbe goale sint inchipuiti, prada intelectului lor

(1 Cor. 2, 4). Apostolul Pavel insists asupra acestei probleme aratind ca tinta po-
runcii dumnezeiesti este dragostea (I Tim. 1, 5). Un astfel de om nu cade, chiar
daca i se inchide poarta cind a vrut sa-si insuseasca comoara. Imputinarea haru-
lui are rostul de a mari zelul cu care cautam tezaurul.

«Si cei care au fost luminati si au gustat din har pot sa cada. Omul poate,

cu vointa sa, sa fie de acord cu Duhul, sau sa-1 intristeze. Totusi el a primit arme
ca sa porneasca la razboi si sa lupte impotriva dusmanilor ; a fost luminat ca sa

stea impotriva intunericului».

Apostolul declara ca in comparatie cu iubirea, care este cea mai desavirsita

virtnte, toate celelalte daruri, (toata cunoasterea, toata profeUa — ?i daca ar vorbi

in limbi — , toate limbile ingerilor — (I Cor. 13, 2) sint fara insemnatate, findca

cine le are poate sa cada, pe cind eel ce are iubirea, nu se mindreste si nu cade.
Exemplarele care sint citate de Pseudo-Macarie arata ca «si eel ce a avut

darul vindecarilor a cazut ; inainte de a ajunge la masura iubirii desavirsite,

oamenii ppt sa cada, pe ctnd eel ce ajunge la masura desavirsita a iubirii se

leago si se imbata de ea si devine robul ei ca si cind n-ar mai simti propria sa fire».

In Vechiul Testament se stia ca va veni IzbSvitorul, dar nu se stia ca avea
sa fie rastignit, ca va fi un Botez, cu foe al Duhului Sflnt, ca in Biserica cei

ce se vor impartasi cu Trupul si Singele Domnului, ca Apostolii $i crestinii vor
primi pe Mingiietorul si se vor umple de Dumnezeire, iar sufletele lor se vor

uni cu Duhul Sfint.

Totusi ei se afla tot sub frica si cutremur, de a nu veni impotriva harului

si de a nu fi jefuiti de tilhari.

Stiind c3 *acool unde este comoara voastri acolo este si inima* (Matei 6,

21), fratilor, cercetati-va si vedeti cu cine sinteti partasi : cu ingerii sau cu
demonii ? Ai carui templu si loca? sinteti : al lui Dumnezeu sau al diavolului ?

Cu ce comoara este plina inima voastra : cu cea a harului sau cu cea a lui satan?...

Sufletul trebuie curatit in intregime, impodobit si plin de toata aroma si cu toate

comorile pentru ca Duhul Sfint sa vina, in locul lui satan, si sa se odihneasca

in sufletele crestinilor».

Omul nu trece de partea binelui Indata ce aude Cuvintul lui Dumnezeu,
ci da lupta cu satan si dupa o cale si o lupta Indelungata, obtine laurii biruintei

si devine crestin, ca «strlmta si plin3 de necazuri este calea» (Matei 7, 14).

Legea se da numai celui ce poate sS se IntoarcS unde voieste, celui ce are

libertatea de vointS ?i poate sa ducS rSzboi cu puterea potrivnicS. Cinstea si slava

au fost pregatite pentru eel ce se poate lndrepta spre bine si o face, iadul si

gheena pentru cei In stare sa evite raul si s8 se IntoarcS spre bine dar nu
vrea s-o faca.

«Liberei voinfe, acordindn-i asistenta divinS, omul poate sa primeasca arme
din cer, cu care s5 invinga si s5 smulg5 din rSdacini p5catul. Sufletul se poate

opune pScatului, dar nu poate s5 invinga si sa smulga din radScini pScatul, f5ra

ajutorul lui Dumnezeu.



CELE CINCIZECI DE OMILII DUHOVNICE§TI 371

XXVIII, 1—7. Ca si odinioara, cind Ierusalimul a fost dat in miinile

vrajmasului si nu mai era in el nici sSrbatoare, nici tamiiere, nici jertfa

adusa lui Dumnezeu, caile gindurilor s-au umplut de ingrozitoare fiare salbatice
si serpi spirituali s-au strecurat in sufletele date in miinile dusmanilor, adica ale

demonilor si patimilor. Nemailocuind in ele Stapinul lor, s-au umplut de intunericul

pacatului si de rusinea patimilor.

Hristos, Imparatul ceresc, ca adevaratul agricultor al sufletului, a venit la

omenirea cea pustiita de pacat si a prelucrat-o, facind din el o gradina minunata
a Duhului, producatoare pentru Dumnezeu de tot felul de roade plScute.

Intunericul care a acoperit Egiptul timp de trei zile (Iesire 10, 22) s-a repetat

pina ce a venit Donnul, Adam eel de pe urma (I Cor. 15, 34). Cei ce au trait

pina la acest Adam si nici acum n-a rasarit peste ei Soarele dreptitii, Hristos, se
alia sub acelasi intuneric al pacatului, supusi la aceeasi pedeapsa.

Ei sint lipsiti de cchii launtrici cu care sa vada pe Domnul, Mirele eel mult
dorit, fiind luminati de Duhul si condusi de El catre toate virtutile.

Sfintul loan Botezatorul este eel mai mare intre cei nascutf dintre lemei
(Matei 11, 11), fiindca, vorbind despre Domnul, a strigat, aratindu-L : data Mielul
lui Dumnezeu* (loan I, 29). Dar Apostolii care au slujit Duhului in multe locuri

Si in multe chipuri (Evr. 1, 1), sint mai mari in acest sens. Iar cei care vestesc
altora cuvintele Duhului, fara ca ei sa fi dobindit in mod real Cuvintul despre
care vorbesc lasa pe seama altor aceasta mostenire.

XXXIX, 1—7. Intelepciunea lui Dumnezeu imparte harul Sau neamului ome-
nesc in doua feluri, punind astfel la incercare voia si libertatea celor ce
le-au primit. In schimbul harismelor primite ei trebuie sa arate iubire fata de
Domnul, indeplinind voia Lui si renuntind la poftele trupesti. Dar celor care s-au
re Iras din lume, staruind In rugaciune, post si alte virtuti, le amina darul Sau, pen-
tru a vedea daca cred cu adevarat in Cuvintul Sau si staruie pina la sflrsit cu cre-

dinta si zel, ori, descurajati, isi pierd credinta si n3dejdea si devin nepasatori in

rastimpul incercarii voii si libertatii lor.

Cei ce nu primeste indata harul, se poate insa inflacara, dimpotrivS, nelasin-
du-se molesit de cugetele rautatii din sufletul sau si antrenat catre neglijenta, nerab-
dare si disperare. El este incredintat ca Dumnezeu nu minte si ca da harul Sau
celor ce 1-1 cer cu credinta si rabdare, opunindu-se cugetelor la cele materiale,
asteptind ajutorul Sau. Sint masuri, grade si trepte diferite In alegerea libera si in

vointa de a iubi. Iar cind sufletele implinesc aceasta masura a iubirii datoratc, se

invrednicesc de Imparatia cea vesnica.
Dumnezeu judeca cerlnd roadele virtutii rSsplatind fiecaruia dupa dreptate si

pedepsind pe cei vinovati (Rom. 2, 11 ; Luca 12, 47—48). De la fiecare se va cere
sa dea roadele credintei, ale iubirii si ale oricarei virtuti, care i s-a dat, tinindu-se

seama de modul in care s-a folosit de voia lui, ca si de faptul ca a auzit sau nu cu-

vintul lui Dumnezeu.
Smerenia celor ce staruiesc in harul Domnului pina la sflrsit este conditia ob|i-

nerii Imparatiei cerurilor. «Privind catre tinta finala, care este libertatea, neparti-
nirea, odihna Duhului, s8 alerge Intr-acolo nelncetat, fara sa lase pe seama vreunei
harisme sau a vreunei lucrari care ar aduce Indreptarea».

XXX, 1—9. Ascultarea Cuvintului implies actiunea Lui, fiind roditor Cuvintul
precede adevarul ca umbra a adevarului, care este Hristos.

Nasterea copiilor umple de bucurie pe paring, pe rude si vecini.

Purtind de grija omenirii a pus In aplicare planul dumnezeiesc de mintuire a
lumii prin mijlocirea Sfintilor Parinti, Patriarhi, Lege si Profeti si, in cele din urma,
chiar prin rusinea Crucii si moartea Sa. Toata aceasta truda si tot zelul Sau n-au
avut alt scop, ci numai sa nasca din Sine Insusi, din firea Sa, sa se nasca de sus,

din Dumnezeirea Sa fii duhovnicesti... Dac5 unii nu vor sa vina la o astfel de nas-
tere si sa se nascS din pintecele divin al Duhului, MIntuitorul Hristos mult se
intristeaza.

Pentru ca pentru toti a murit §i pe toti i-a chemat la viata, adica la nasterea
de sus (loan 3, 3), de care se bucura Paring! care i-au nascut Impreuna cu toti

tngerii si cu toate puterile. Trupul fSra stiflet este mort, iar sufletul, lipsit de sufle-

tul ceresc, adicS de Duhul eel dumnezeiesc, este mort pentru Imparatia cerurilor.

«Se cuvine sa privim totdeauna spre Hristos, sa credem In El, sa-L iubim pe
El, sa dispretuim totul si s8 luSm aminte la El, pentru ca El sa zugraveasca chipul
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Sau eel ceresc si sa-L fixeze in sufletele noastre. §i astfel, purttnd in noi pe Hris-

tos, sa obtinem viata vesnica si Inca de pe acum sa dobindim odihna».
Sufletul care nu are chipul Duhului ceresc, pe Hristos intiparit pe el, nu are

nici o valoare pentru tezaurul eel de sus si este aruncat de Apostoli, pentru ca

nu poarta in sine chipul eel ceresc (Matei 22, 11 ; I Cor. 15, 49), Duhul luminii

inefabile. Caci sufletul eel mort care nu poarta in el pe Duhul eel divin nu este

de niciun folos in cetatea sfintilor.

De aceea trebuie s5 ne rugam Domnului sa dea sufletului nostru viata, adica
lumina divina a Duhului Inca de pe acum.

Aurul si argintul aruncate In foe, devin mai curate si mai limpezi si consuma
pe toafe cele care intra in contact cu ele ; tot asa si sufletul care petrece in focul
ceresc al Duhului si in lumina divina a focului ceresc nu sufera nici un rau din
partea duhurilor rele.

Ca si o pasare care din Inaltimi nu se mai teme nici de vinator, nici de ani-

male salbatice, sufletul se avinta spre cer cu aripile Duhului, fSrS grija.

Atunci cind Moise a strabatut marea, impreuna cu Israel, mergind pe deasu-
pra apelor celor amare a puterilor viclene, trupul si sufletul lor fiind casa a lui

Dumnezeu.
Toate creaturile au pllns moartea ?i caderea lui Adam care fusese dat ca

imparat, iar acum era sub stapinirea intunericului, acoperit de rani de catre til-

hari si lasat pe jumatate mort, pe clnd cobora din Ierusalim la Ierihon.

Lazar, pe care Domnul 1-a Inviat, raspindind miros urit, asa ca nimeni nu se

putea apropia de mormint (loan 11, 39), era simbolul lui Adam. Cel ce citeste des-
pre Adam, caiatorul ranit si despre Laz3r sa InteleagS c5 toti sintem fii aceluiasi

om, purtind aceleasi rani in suflet, acelasi miros urlt si acelasi intuneric, asa cum
a spus Isaia : «Di'n crestet plni la tilpi... totul este numai pligi, vlnitai si rini pline

de puroi'....» (Isaia 1, 6). Rana cu care am fost raniti este nevindecabiia ; nimeni
din cei de demult, nici Legea, nici Profetii n-au putut s-o vindece in afara de Dum-
nezeu coborlt printre noi.

El bate mereu la usa inimilor noastre (Apoc. 3, 20), si-a dat trupul la moarte
si ne-a rascump3rat din robie si ne aminteste la judecata : «Strain am tost si nu
m-a\i primit, llimind am lost si nu mi-afi dat si maninc, Insetat am tost si nu
mi-afi dat si beau> (Matei 25, 42—44). Sa-L primim si s3-L introducem In sufletul

nostru, pentru cS El este hrana, bautura si viata noastra vesnica. Orice suflet care
nu-L primeste inlauntrul sau, nu mosteneste cu Sfintii ImparStia cerurilor.

KXXI, 1—6. Minunile pe care le-a savlrsit MIntuitorul, dupa ce, in epoca
lui Daniil s-au Intimplat unele asemanatoare, slnt explicate prin rugaciunile

celor ce au beneficiat de ele, pentru ca Dumnezeu s3 le schimbe cugetul si

inima, in aceasta constlnd slujirea lor catre El, cautindu-L si punindu-si nadejdea
in El care este totul In toate (I Cor. 15, 28). Ca si pruncul care nu se poate
ajuta $i plinge pina ce mama sa 11 ridlca In brate, sufletele credincioase,

nadajduind pururea In Domnul, Lui li atribuie toata dreptatea. «Sufletul se hraneste
cu ceea ce m8nlnca din cele ale veacului acestuia, ori din cele ale Duhului lui

Dumnezeu ; iar in sufletul care se hraneste cu cele ale Duhului, Dumnezeu se hid-
neste, traieste si umbla». Cunoscind acestea, doblndesti un discemamint clar si

faci totul spre implinirea binelui. De aceea, cind te rogi, cerceteaza si vezi de
unde-ti vin cugetele si impulsurile si cine da hrana inimii tale : Domnul sau sta-

pinitorii acestei lumi. Apoi cere de la Domnul hrana cea cereasca, cresterea si lu-

crarea conform cu vointa lui Hristos, stiind c3 «cetatea noastrd este In ccmn>
(Fil. 3, 20). C3ci unii, cu o aparentS cucernicie, se zbuciumS f3ra Incetare ca si

cei necredinciosi, din pricina necredintei, a nestatorniciei si a confuziei, preocupati
dc treburi paminte$ti si de griji nefolositoare. De aceea nu au In inima pacea des-
pre care vorbeste Apostolul : *Iar pacea lui Dumnezeu... si stiplneasca inimile

noastre* (Col. 3, 15), care ImpSrateste peste cugetul celor credincio?i si le reinno-
ie?te In iubirea fata de Dumnezeu $1 fata de toatS comunitatea fratilor.

XXXII, 1—11. Acum crestinii invata o limba noua ?i o intelepciune noua,

a lui Dumnezeu, In care cre?tlnil, upornind de la cele v8zute, se Inalta spre viziuni

noi si ceresti, spre realitati slavite ?i trainicen.

Limbile sint diferite, animalele, fie domestice, fie salbatice, au glasuri diferite

plantele, de asemenea, slnt deosebite.
Crestinii care s-au Invrednicit s3 primeasca de pe acum vesmlntul eel ceresc

care va Imbr3ca cu slava trupurile goale care vor iesi din morminte In ziua In-
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vierii. Cei care, traind in Duh, au dobindit lmparatfa cerurilor (Matei 11, 12) si cei

care au gustat din hrana cereasca (I Cor. 10, 3), o vor avea la vremea Invierii.

Biserica cereasca este una, dar, ca si semintele si pomii pamintului, fiecare

dintre membrii ei este in mod deosebit impodobit cu podoaba Duhului. De asemenea,
gindurile sint diferite, dar Duhul face un singur gind intr-o singura inima, toate

fiind conduse de un singur Dumnezeu.
Animalele cu unghia despicata simbolizeaza pe cei care merg corect pe calea

Legii (Lev. 11, 3). Umbra precede si vesteste prezenta trupului ; Legea Veche este

umbra Noului Testament j ea a prevestit adevarul, dar n-a avut slujba Duhului
Sfint si focul provenit din focul divin nimiceste intunericul viclean. Cincizecimea
Legii Vechi vestea circumciziunea inimii. Botezul savirsit in vremea Legii Vechi
spala trupui ; dar Botezul focului si al Duhului spala si curateste mintea cea in-

tinata.

Marele preot intra in Sfinta Sfintelor, aducind jertfe pentru el si pentru popor
(Evrei 5, 1—3) ; acum Hristos, adevaratul Arhiereu a intrat o singura data in cor-

tul nefacut de mina si in altarul eel ceresc, ca sa curateasca pe cei ce-L im-
plora (Evrei 9, 11— 13). Arhiereul avea pe piept doua pietre pretioase, cu numele
celor doisprezece Patriarhi, iar Domnul a trimis cu puterea Duhului pe cei doispre-

zece Apostoli ca evanghelisti si predicatori : Umbre si puterea care da viata.

Cele doua Testamente, madularele duble ale omului, sufletul, mireasa a Im-
paratului (II Cor. 6, 16), arata pentru ce a binevoit Dumnezeu sa coboare din ce-

rurile sfinte : pentru ca omul, facut din lut, sa primeasca suflet ceresc. Atunci va fi

om desavirsit in Dumnezeu, mostenitor si fiu (al Lui).

Marefia si micsorarea lui Dumnezeu, prin suferinte si moarte, justifies pe ale
omului, ca fiind facute in folosul sau duhovnicesc, slujind poruncilor lui Hristos.

Cind te vei retrage in sfirsit din lume, vei detesta relatiile trupe?ti si vei

schimba si cugetul si vei fi satisfacut numai cind vei dobindi ceea ce ai auzit.

Toate fiind de la Dumnezeu, renuntind la toate, omul recunoaste adevarul

;

alunci Domnul i le daruieste din nou zicindu-i : «Iata Hi voi da ceea ce n-ai avut
pina acum, ceea ce oamenii de pe pamint nu au. Primeste-Ma pe Mine, Domnul
tau, ca sa traiesti pururea cu Mine, in bucurie si veselie».

Sufletul intelept $i cast patimeste cu Domnul care s-a rastignit pentru el, por-
neste lupta, ridicind cugete impotriva altor cugete, mintea impotriva mintii, sufletul

impotriva sufletului, duhul impotriva duhului".
Domnul insa este aproape de sufletul si de duhul tau, te lasa piada incerca-

rilor, pin ce te formezi duhovniceste si atunci iti face cunoscut ca in interesul tau

a ingaduit celui viclean sa te incerce.

Domnul se intristeaza cind inima ramine goala, neroditoare. El e pretutindeni

:

in cer, in cugetele ingerilor, pe pamint, in inimile oamenilor, putini fiind oamenii
care-I plac.

XXXIII, 1—4. Rug&ciunea nu este o practica corporala, mintea fiindu-ne

atintita catre Dumnezeu, fie ca tacem, ori ridicind glasul, ori strigind, caci

sufletul trebuie sa se dedice intru totul rugaciunii si iubirii de Dumnezeu, atasindu-se
cu totul lui Hristos. El il va lumina si-i va da o rugaciune curata, adevarata «inchi-

nare in Duh si adevar>>. Asa face Domnul din suflet tronul slavei si odihnei Sale.

Sufletul are astfel in el pe Domnul, cu toate comorile Sale duhovnicesti, ca
locuitor si conducator. Dar daca e ca o casa parasita in ea «locuind sirenele si

demonii» (Isaia 34, 14), care constring si conving' inima la dusmanie fata de Mi-
rele sau, aceasta abate cugetele de la Hristos.

Cind Domnul vede insa cS el II cauta ?i-L cheama neincetat (Luca 18, 1)

atunci «ii face dreptate precum i-a fagaduit, curatindu-1 de toata rautatea din el»

(Efes. 5, 26—27).
Daca acestea sint o realitate, ia aminte si vezi dac5 sufletul tau a aflat lu-

mina lui calauzitoare, adevarata mincare si bautura care este Domnul. Soarele si

lumina sint umbra adevaratelor realitati ale sufletului, pe care le identifici in 18-

untrul tau cu ajutorul Domnului Hristos.

XXXIV, 1—3. Slava de care se vor invrednici sufletele la Inviere, se

descopera sufletului credincios, pe care-1 inviaza Domnul din pacate, pre-

gatind pentru el un cer nou, un pSmint nou si un soare al dreptStii, despre care
vorbeste Psalmistul (Ps. 26, 13), Profetul (Maleahi 3, 20) si Domnul (loan 4, 14; 6,

35 si 15, 1).
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Venirea Domnului s-a facut ca sa invieze pe pacatosi inca din acest veac;
sa-1 curete pe om de toata intunecimea, sa-1 lumineze cu lumina Sa si sa-1 im-

brace cu vesmintele ceresti ale Dumnezeirii.

La Invierea trupurilor, ale caror suflete au fost de mai inainte inviate si pros-

lavite, si ele vor fi luminate si proslavite. Ele vor fi imbracate cu un cort ceresc,

care nu este facut de mina, cu slava luminii ceresti, devenind fii ai luminii (loan

12, 36). «Nu vor mai ii atunci barbat sau iemeie, rob sau slobod* (G&\. 3, 29), toti

se vor transforma, vor deveni «Hristosi» dumnezei si fiii lui Dumnezeu, contem-

plind cu adevarat lumina cea de negrait.

Cei transformati privesc cu uimire la slava celorlalti intr-o bucurie de negrait.

Si vad ca este cu neputinta a cunoaste si a spune bogatia infinita si de necuprins

cu minteaj a crestinilor. Se cuvine sa fie imbratisata cu zel si smerenie lupta

crestinilor pentru a dobindi acea bogatie : vDomnul este partea mostenirii mele si a

poporului meu» (Ps. 15, 5).

XXXVII, 1—11. «Prietenia lumii este dusmanie iafd de Dumnezeu* (Iacob

4, 4) i de aceea «Scriptura porunceste fiecaruia sa-si pazeasca cu grija niima»
(Prov. 4, 23) pentru ca Cuvintul Domnului este ca un paradis (Gen. 2, 15), care ne

Indeamna sa ne ingrijim de credinta si nadejde, din care se naste iubirea de
Dumnezeu care da viata vesnica. Acest paradis a fost pastrat de Noe, Avraam,
Moise si David si pina la o vreme si de Saul.

Tot cerul Sfintilor Profeti, Apostoli si Martiri au pastrat in inima lor Cu-
vintul, staruind in porunca Duhului Sfint — cuvinte si fapte reale. Renuntind la

dreptatea lor si cautind pe a lui Dumnezeu (Rom. 10, 3 ; Filip. 3, 9) au aflat iu-

birea ascunsa in ea.

Mintutiorul Insusi a poruncit sa caute dreptatea lui Dumnezeu (Matei 6, 33),

care da putinta de a se mintui prin aproapele, pe baza legii duhovnicesti, — pli-

nirea Legii celei vechi, pe care a implinit-o Domnul (Matei 5, 17), iertindu-i-se

celui ce a iertat (Luca 6, 37) — plinirea Legii fiind astfel iertarea.

Cei care o Implineau duhovniceste impartasindu-se de har, iubeau nu numai
pe cei care le faceau bine, ci si pe cei care-i nedreptateau, ajutindu-i astfel sa

dobindeasca fericirea dupa cuvintul Domnului (Matei 5, 11).

In felul acesta au lepadat ura si au pastrat iubirea stiind ca «ceJe ce ochiul

n-a vazut si urechea n-a auzit si la inima omului nu s-a suit* pe acestea le-a ga-

tit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Cor. 2, 9).

«Acestea le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sau, iiindca Duhul pe toale

le cercefeazd, chiar si adincurile lui Dumnezeu (I Cor. 2, 10; cf. Efes. 2, 16— 17).

S3 ne rugam deci, pentru ca inarmati cu credinta putemica sa pazim porun-

cile Domnului si sa crestem <rpind la starea bdrbatului desavirsit, la masura vhstei

deplinatatii* (Efes. 4, 13).

La intrebarea asupra sensului duhovniccsc : «In Biserica vreau sa graiesc

cinci cuvinte cu mintea mea : (I Cor. 14, 19), se raspunde ca prin Biserica se in-

telege si adunarea credinciosilor si partle sufletului lor, iar prin cele cinci cu-

vinte se exprima evlavia care e formats din cele cinci virtuii : rugaciunea, sta-

pinirea de sine, milostenia, saracia si rSbdarea, care se conditioneaza una pe alta,

stiind ca sufletul virtuos se zideste in Biserica nu prin ceea ce face, ci prin ceea
ce doreste sa faca, prin puterea daruita de Cei ce mintuieste pe om. Caci •Dum-
nezeu este Cei ce lucreaza in vol, si ca sa voifi si ca sa savirsifi, dupa a Lui

bunavointa* (Filip. 2, 13).

La intrebarea : Ce porunceste Scriptura omului sa faca ; Sf. Pseudo-Macarie
raspunde

, in acord cu toata traditia primelor veacuri crestine ca Dumnezeu po-

runceste omului sa cunoasca si astfel sa iubeasca si asa sa voiasca sa impli-

neasca porunca Lui.

Harul Domnului se da omului in acest scop, dar fdrd voinfa omului, Dum-
nezeu Insusi nu face nimic. Prin urmare, lucrarea mintuitoare a Duhului depinde
de vointa omului. Iar daca ii dam toata vointa noastra, atunci Dumnezeu ne atri-

buie noua toata lucrarea mintuirii... El Insusi a zis : De cite ori am volt sd adun
pe fiii t&i..., dar nu atl volt (Matei 23, 37). RezultS de aicl c5 El ne aduna si c3

de la no ioere doar vointa de a fi de acord cu El. Cine vadeste vointa daca nu
truda de buna voie ?»

Este evident ca harul ii da un ajutor hotaritor, dar vointa omului trebuie s3

accepte acest ajutor si sa voiasca a-1 folosi, ca sa nu se proslaveasca securea

fara eel ce se trudeste cu ea, sau fierastraul, fara eel ce-1 minuieste.
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Noi insa nu trebuie sa ignoram pe acela care ne tine ; sa nu cadem atit de
repede din miinile Cuvintului.. Sa cunoastem, precum boul si asinul, pe acela care
ne conduce si mina gindul (Isaia 1, 3).

XXXVIII, 1—5. Adevaratii crestini sint recunoscuti de cei versati $i de
experti ; Sf. Pavel aminteste suferintele lui pentru Hristos, care au fost mai
mari declt ale pretinsilor cre$tini. Sufletele crestinilor sint ca ni$te pietre

pretioase ale coroanei lui Hristos. Slava lui Dumnezeu este acoperita si va fi cu-
noscuta de crestini cind li se va arata (loan 14, 21 si 23). Sa facem toate eforturile

ca Sri ne apropiem de Hristos si sa impartim cu El in Biserica cereasca, in corul
Sfintilor Ingeri !

Unii care au stat sub inriurirea puternica a harului, erau atit de mult inaltati

fata de cele pamintesti, incit semenii lor ii socoteau ajunsi la limanul desavirsirii.

Dar valurile pamintului s-au napustit asupra lor $i i-au aruncat din nou in mij-
locul marii, pentru ca apoi sa se invredniceasca de harul dumnezeiesc care lu-

mineaza si aduce pace. Intr-o clipa se vad asemenea unui mare imparat sau unui
prieten al lui, iar alta data se vad slabi si saraci si se intreaba : De ce odata
este asa, pentru ca alta data sa fie altfel ? Pentru ca satan sugereaza raul celor
care reusesc sa practice virtutea. Crestinul adevarat nu i se supune, ci savirseste
dreptutea, implinita in omul launtric, pentru ca marturia constiintei sale sa se

laude in cracea lui Hristos.

XXXXIX, 1. Sfinta Scriptura ni s-a dat de Dumnezeu, ca niste epistole, prin

car eni se face cunoscut darul ceresc ce vine din esenta Dumnezeirii Sale fagaduit
tuturor, caci «E1 ne-u harazit mari si pretioase iagaduleli, ca prin ele sa va iaceti

parta^i dumnezeie$tii tiri» (II Petru 1, 4).

«Dar dac3 omul nu se apropie, nu cere si nu primeste, nu-i scrveste ia ni-

mic citirea Scripturilor ba, dimpotriva se face vinovat de moarte, pentru c& n-a
voit sa primeasca de la Imparatul ceresc darul vietii, fara de care este cu nepu-
tinta sa obtina viata ce nu se trece, care este Hristos».

XL, 1—8. Toate virtutile si toate relele sint legate intre ele si se tin

una de alta ca un lant, cele dintii incepind cu rugaciunea. Lucrul eel mai
important, in ce priveste virtutile, «este faptul de a persevera cineva in ruga-
riune, prin care putem cere si obtine de la Dumnezeu in fiecare zi si celelalte

virtuti... Pentru ca acela care staruie zilnic in rugaciune, se aprinde de iubire si

dor dupa Dumnezeu si primeste harul Duhului, care-1 duce la desavirsire».
La intrebarea : daca cei care indeplinesc poruncile dumnezeiesti dar nu pri-

raesc pe Duhul, vor intra, totusi, in Imparatia lui Dumnezeu, se raspunde ca, «Di-

vinitatea Insasi poarta grija de oameni si rinduieste toate cum se cuvine. Si pentru
ca unii se roaga, nestiind ce cer, altii postesc, iar altii implinesc o slujba (fara

gindul de a primi pe Duhul), Dumnezeu, judecator drept fiind, da fiecaruia dupa
credmta sa, plata sa. Pentru ca tot ceea ce fac, din frica de Dumnezeu fac, dar nu
toti acestia sint fii, regi si mostenitori».

Imparatia cerurilor una este si iadul este unui, dar ele au multe trepte si

Dumnezeu, judecator drept fiind, pregateste pentru unii odihna, si pontru altii pe-

deapsa, dupa cele ce au savirsit.

Mintea pregateste carul de lupta al sufletului si tine in friu gindurile, lup-

tind impotriva lui satan.

Repaosul, care este rugaciunea, duce la indurare si la diferite forme de slu-

jire ca ajutorarea fratilor si predicarea Evangheliei. Caci in domeniul spiritual,

eel ce intra in adincurile harului, indata isi aminteste si de semenii sai : firea

insasi ii indeamna sa mearga la ei, sa implineasca porunca iubirii si a predicii

Evangheliei.
In privinfa coexistintei in inima a harului si pacatului, gindurile indreptate

catre Hristos si iubirea pentru El sint ca un foe cu lemne multe, evident si inlaim-
trul omului, nu numai in afara lui. Omul gusta astfel si din amaraciune si moarte,

ca si din dulceata trairii in fericirea care se preface in ve$nicie, devenind din ce in

ce mai constient de coexistenta lor.

XLI, 1—3. Sufletul creste §i in har, ca si in rautati ; de aceea Dumnezeu «cer-

ceteaza adincul si inima» (Eccl. 42, 18).

Pacatul pune stapinire pe suflet, ca un copac cu radacinile adinci in pa-
mint, devenind o a doua fire a lui, prin dezvoltarea relelor indeletniciri. Actlunea
harului este mica, daca nu este ajutat de truda omului, care este cercetata pentru
a se constata activitatea omului, manifestind libertatea sa, In cadrul harului sau
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al rautatii, pina ce il stapineste definitiv. Dar dacS sufletul nu s-a smerit destul,

atunci este golit de har, este predat lui satan $i pierdut pentru vecie, pentru ca

bunul duhovnicesc pe care credea ca-1 avea, nu era al lui.

Iar eel ce se smereste inaintea lui Dumnezeu si a oamenilor poate pastra

harul, fiindca socotindu-se nevrednic se va inalta (Luca 14, 11) fiindca place lui

Dumnezeu si primeste viata in Hristos.

XL1I, 1—3. Sufletele trebuie Intarite cu puterea Duhului, pentru ca Hristos

sa straluceasca in ele... Oamenii simpli care participa la har, se pierd sau

dm pricina necazurilor, sau fiind sedusi de plaeerile pacatului, pe care tre-

buie sa-1 invinga, daca vor sa mosteneasca Imparatia cerurilor, raminind tot-

deauna buni (Luca 6, 36). De aceea crestinul inlatura duhul rautatii, valul intune-

ricului, omul vechi, pentru a se imbraca cu omul ceresc si nou, care este Hristos

(Efes. 4, 24) si-i innoieste inima.

XLIII, 1—9. Progresul crestinului se petrece in inima, focul divin al Fiu-

lui lui Dumnezeu fiindu-i dat prin untdelemnul sfinteniei, ca sa fie uns cu

Hristos, pentru ca «si Cei ce slinieste si cei ce se sfnitesc dintr-Unul sint tofi»

(Evrei 2, 11).

De aceea crestinii se aseamana unor candele aprinse de la candela Dum-
nezeirii : dupa omul eel dinafara smeriti si dispretuiti, dar omul eel dinlauntru pur-

tind margaritarul eel de pret — $i nu morminte varuite (Matei 23, 37).

Ceea ce stapineste inima omului si de ceea ce e legata definitiv este Dum-
nezeul lui. Demonii, care vor s-o stapineasca sint arsi si consumati de puterea

focului Duhului Sfint pe care 1-a primit omul in inima lui.

Ca si marinarii care se tern de vintul protivnic, crestinii au nevoie de mult
zel, ca sa ajunga la limanul odihnei, la lumea desavirsita a Ierusalimului ceresc.

Inima omului daca cedeaza valurilor gindurilor necurate, cistiga lupta duhurile

rele si este pustiita pe neasteptate. Caci ea este «un vas mic si cu toate acestea

in ea sint balauri, lei, fiare veninoase... dar tot in ea se afla Dumnezeu, ingerii

viata, imparatia, lumina, Apostolii si comorile harului.. Ea este intr-o continua

lupta. Ca si in lumea vazuta si in domeniul duhovnicesc, cei simpli ascultind de

la inceput Cuvintul si implinindu-1 cu inima iubitoare de adevar, primesc de la

Dumnezeu harul Duhului. Pe cind cei intelepti, care incep a-1 examina cu de-ama-

nuntul, fug de lupta, nu progrcseaza si se afla in urma celor ce lupta si inving».

Cit timp sint pe pamint ei pot dobindi harul dumnezeiesc, cu mult efort si lupta

insa, si vor fi primiti de Domnul potrivit asigurarii Sale : «Aco/o unde voi ti Eu,

va li $i slujitorul Meu» (loan 12, 26).

XLIV, 1—9. Transformarea si reinnoirea operate in om de Hristos, vindecS

patimile si bolile sufletului :

«Dacd este cineva in Hristos este iaptura noua», zice Sfintul Pavel (II Cor.

5, 17), fiindca pentru aceasta a venit Mintuitorul pentru ca sa recreeze sufletul

eel ruinat de patimi si sa-1 amestece cu Duhul Dumnezeirii Sale. Sfintul evan-

ghelist Matei vorbeste despre burdufuri noi, in care trebuie pus vinul eel nou
(Matei 9, 17). Sfintul Macarie aminteste minunile, prin care Domnul a manifestat

aceasta innoire a omenirii in felurite chipuri — si prin aceea a naturii —«pentru a

schimba sufletul eel ravasit si pustiit de pacat si a-1 readuce la propria-i bunatate,

blindete si pace, prin Duhul eel Sfint si bun pe care L-a fagaduit».

Mintuitorul este Pastorul eel adevarat, care a putut vindeca si salva oaia

cea pierduta. Slujitorii Legii Vechi n-au putut aduce iertarea si fericirea pacato-

silor, pentru ca «es(e cu nepurinfd ca singele de tauri si de \api sa mlature paca-

tcle* (Evrei 10, 4) si de aceea Doctorul eel adevarat, Pastorul eel bun, Mielul eel

neprihanit, care s-a adus jertfa o singura data pentru toti pacatosii, a putut spune
slujitorilor altor religii : «Doctore, vindeca-te pe tine 5nsuti» (Luca 4, 23). «Cdci

El este Mielul lui Dumnezeu, care ridicdi pacatul lumih.
Pastorul eel bun vindeca oaia riioasa ; dar o oaie nu poate vindeca pe alta

si daca are metehne la trup, nu poate intra in Biserica Domnului. Biserica cereasca

fiind curata si neintinata primeste doar sufletele curate si neintinate : tFericifi cei

curafi cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu* (Matei 5, 8).

Sufletul nu poate sa parcurga si sa traverseze marea cea amara a pacatului

si abisul primejdios al puterilor celor viclene si al intunericului patimilor decit

numai primind pe Duhul eel usor, ceresc si innaripat al lui Hristos... care duce
direct la limanul eel ceresc... Traind cu ceea ce vine de acolo (de sus) si imbar-
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cindu-se in corabia Duhului celui bun si datator de viata, ei tree peste puterile

cele protivnice si viclene ale incepatoriilor si puterilor.

Numai Domnul Hristos care a mers pe valurile dezlantuite, stie sa treaca pes-

te furtunile si valurile violente ale rautatii 51 pacatului si prin ispite si lupte

(Evrei 2, 18).

Prin aceste prefaceri esentiale sufletele noastre se schimba si tree de la

starea actuala, salbatica, la alta, devenind noi, bune, credincioase, pentru a fi res-

tabilite in Imparatia cerurilor, asa cum s-a intimplat cu tilharul din Evanghelie,
care a fost ridicat in paradis (Luca 23, 43). Caci Domnul recreeaza sufletele noas-
tre, facindu-le partase dumnezeiestii firi (II Petru 1, 4), dindu-le un suflet ceresc,

daca-L iubim si-L rugam neincetat sa ne trimita pe Duhul Cel ceresc, care pe
toate le implineste si le desavirseste.

XLV, 1—7. Intruparea Domnului vindeca pe om si-1 indumnezeieste.
Cel ce a primit Crucea Lui — ca monahii de pilda — (Matei 10, 37 ; Luca

14, 26), renunta la toate, chiar si la viata sa. Din cauza caderii, ei nu mai sint

constienti de rautatea lor, de nerusinarea mintii si de orbirea inimii, care-i impie-
dica sa mai vada slava Stapinului, ca Adam.

Toti inteleptii, retorii, invatatii, poetii, istoricii si artistii au fost amagiti de
satan si au cazut in pacat, stapiniti de sarpelei care locuieste inlauntrul lor, asa

incit n-atf putut trage nici un folos din stiinta si arta lor.

Lumea se aseamana unui om bogat, dar coplesit de boli si de suferinte, de
care numai Hristos ii poate curafi sufletul si trupul. Parasind toate bunurile acestei

lumi, un intelept s-a indreptat catre Dumnezeu ca sa-1 vindece ; dar gindind la

toate acestea a aflat ca inca mai era stapinit de lucrurile parasite si urite de el.

De asemenea, o fiinta izolata, constienta de izolarea si singuratatea ei, «a

susp'nat inaintea lui Dumnezeu si a aflat viata si mintuirea». Caci «sufletul cel

cummte si intelegator nu si-a gasit odihna decit in Domnul, iar Domnul in nici

una dintre creaturi n-a binevoit decit numai in om» : «Tu, insa, in loc sa te duci

catre rudenia ta din cer, te faci ajutor al pacatului si devii prada a dusmanului
care, prinzindu-te, te sfisie, precum sfisie vulturul o pasare, precum sfisie lupul o
oaie, sau asa cum un copil, intinzindu-si din nestiinta mina catre sarpe, moare de
muscatura lui».

Ca si logodnica inainte de nunta si ca si pruncul sugar, imbracat in podoabe
dar fara de lapte, crestinul lipsit de darurile spirituale, sa indrepte rugaciunea
fierbinte catre izvorul lor in dragostea fierbinte catre Domnul si Mintuitorul sau.

XLVI, 1—6. Despre deosebirea dintre Cuvintul lui Dumnezeu si cuvintul lu-

mii, dintre fiii lui Dumnezeu si fiii lumii.

Orice faptura seamana cu parintii sai si daca faptura Duhului asculta de
cuvintul lumii spre a se bucura de lucrurile pamintesti si de slava acestui veac,
piere ca si ele, devenind neroditoare fata de Cuvintul lui Dumnezeu. Chiar daca
vrea sa asculte de Cuvintul lui Dumnezeu, cel dominat de pornirile trupesti se

sufoca, ca un om fara ratiune (Matei 13, 22 s.u.). Omul nu poate trai decit con-
form cuvintului in care s-a nascut (I Cor. 2, 14 si Isaia 28, 18). Omul trupesc ho-
tarit sS se schimbe insa, obtine ajutorul lui Dumnezeu, fiindca a cautat pe docto-
rul cel adevarat care i-a vindecat boala sufleteasca.

El vine in intimpinarea celui cere-L cauta si-L doreste cu adevarat si se

alipeste de mintea lui, devenind un Duh cu ea (I Cor. 6, 17). Chiar daca trupul

sau rataceste pe pamint, cugetul sau vietuieste in Ierusalimul cel ceresc si e ridi-

cat pina la al treilea cer (I Cor. 12, 2), lipit fiind de Domnul si Stapinul sau.

Stind pe tronul MajestStii Sale in cetatea cereasca, El este in acelasi timp
alaturi de suflet, slujindu-1 in cetatea trupeasca, ca mostenire a sufletului in cer,

pe cind sufletul este mostenirea lui pe pamint.
Mintea si cugetul omului sint asa de inaripate incit daca valul intunericului

a fost ridicat de Duhul Sfint de pe suflet si ochii sai au fost luminati de lumina
de sus, el slujeste Domnului in cer si pretutindeni, cind vrea si unde vrea Hristos.

Sufletul este un lucru dumnezeiesc, in care Domnul a pus la facere «legile

virtutilor : discernamintul, cunostinta, prudenta, credinta, iubirea si pe celelalte

virtuti, dupa chipul Duhului».
El i se descopere mai departe, prin ratiunea, cugetele ?i vointa, daruite pentru

ca «cel ce se alipe$te de Domnul este un Duh cu Eh (I Cor. 6, 17).

XLVII, 1— 17. Interpretarea alegorica a celor intimplate pe vremea Le-

gii vechi.



378 SFINTUL MACARIE EGIPTEANUL

Slava care a stralucit pe fata lui Moise era o prefigurare a slavei adevarate
(Exod 34, 35), pe care o primesc crestinii in sufletele lor. Crestinii primesc in

inima semnul taierii imprejur (Rom. 2, 29) pe care iudeii o savirseau in afara (Fac.

17, 10). Botezul adevarat este al Duhului si al focului (Matei 3, 11).

Un cort nefacut de mina primeste pe crestini (Rom. 9, 11) in locul celor doua
corturi ale iudeilor (Evrei 9, 6—7 ; Lev. 16, 2—29), iar cei doi porumbei preinchi-

puiau pe Domnul, cu al carui singe fiind stropiti sa primim aripile Duhului ca sa
zburam spre cereasca Dumnezeire.

Iudeilor li s-a dat Legea scrisa pe tablele de piatra (Ieremia 31, 33) iar cresti-

nilor Legile duhovnicesti scrise in inimile lor (I Cor. 3, 3). Acum toate poruncile
Domnului (I Cor. 10, 11) se implinesc inlauntrul omului, pe cind in vechime erau
exterioare (Fapte 15, 13 ; Exod 2, 23).

Hristos, Mielul eel adevarat si bun a fost junghiat si cu singele Lui au fost

uresi usorii inimii, ca s-o apere de demonii ucigasi, — El asigurind bucuria si

veselia, adica fericirea vesnica a omului indreptat.

In seara intermediara intre intuneric si lumina, Moise poruncise sa se ma-
nince mielul (Exod 12, 6). Tot astfel Domnul, cind I s-a dat cartea in sinagoga a
vestit anul placut Domnului si ziua izbavirii (Luca 4, 19), amintindu-se si noaptea
razbunarii si ziua izbavirii a sufletelor inlantuite de pacat si mintuite pr'm jertfa

Lui.

Liberati, iudeilor li se porunceste sa imprumute de la egipteni aur si argint,

adica gindurile cele bune, de sapte ori purificate prin foe (Ps. 11, 7), cu care slu-

jesc pe Dumnezeu.
Sufletul primeste viata Duhului Sfint, gustind din miel si din piinea cea ade-

varata si este aparat apoi de diavoli, de un stilp de foe si de nori (Exod), ca
fiii lui Israel de egipteni, dupa ce au savirsit Pastile...». Sufletul vede puterea
vrajmasului, care se deslantuie asupra sa si vrea sa-1 ucida, dar nu poate, pentru
ca Domnul se aila intre el si duhurile egiptene. Se vede inconjurat de o mare de
amaraciuni... Pentru aceasta, sufletul cade in deznadejde, pentru ca poarta in el

osinda mortii (II Cor. I, 9) si pentru ca il inconjoara o multime de rele... Deci cind

sufletul suporta un necaz care-I copleseste si are moartea inaintea ochilor, atunci

«cu mina tare si cu brat inalt» (Exod 14, 34), prin iluminarea Duhului Sfint, Dumne-
zeu zdrobeste puterea intunericului, iar sufletul trece prin locurile cele infricosa-

toare, strabatind marea intunericului si a focului mistuitor... Apoi sufletul, izbavit

de dusmani, traversind marea cea amara cu puterea lui Dumnezeu si vazind ca
pier inaintea ochilor sai dusmanii, carora mai inainte le era sclav (Exod. 14, 30

—

31), se bucura de o bucurie de negrait».

Atunci Duhul inalta lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, o cintare noua din trup

si din corzile spirituale ale sufletului si prin sfintii si prin oamenii cei duhovnicesti,
fiindca a izbavit sufletul din robia Faraonului si a facut din el templul sau stra-

lucit.

Ca si Mara, unde prin Moise izvorul amar s-a prefacut in apa dulce, care
putea fi bauta (Exod 15, 23—25), Dumnezeu aruncS lemnul vietii in izvorul amar
al inimii, care se indulceste, unindu-se cu Duhul lui Hristos si astfel firea ome-
neasca se face buna si punindu-se in slujba Domnului devine duh purtator de trup.

Toiagul cu doua capete al lui Moise (Exod 7, 9), unul fiind ca un §arpe care
musca si ucidea pe dusmani, iar altul aparind pe israeliti, era o alta preinchipuire
a Crucii, moartea duhurilor rautatii, dar apSrarea, sprijinul si odihna sufletelor

noastre.
Deci cultul eel vechi era umbra si inchipuire a celui nou. Toate cite s-au facut

in Israel, in Legea lui Moise si in vremea Profetilor, au fost in folosul sufletului,

zamislit dupa chipul lui Dumnezeu si apoi cazut in robie si in stapinirea intuneri-

cului pacatului.
Pe el 1-a curatit de intinaciunile sale, 1-a spalat de rusinea lui, facindu-1 sa

straluceasca si aducindu-1 din moarte la viatS, dupa ce 1-a vindecat de rani si,

departind pe dusmani, i-a redat pacea (Iezechiel 16, 4—14 ; Efes. 2, 14— 16).

XLVIII, 1—6. Credinta in Dumnezeul Cei adevarat. Domnul a vorbit de-

spre eel credincios si eel nedrept «in foarte putin» si «n mult», intelegind
prin «putin» de putina insemnatate si prin «mult» de multa insemnatate (Luca 16,

10), — cele dintli referindu-se la bunurile pieritoare ale acestui veac si cele de al

doilea la duhurile vesnice si nestricScioase ale veacului viitor. De asemenea a po-
runcit : «Cauiati mai intii impirafia lui Dumnezeu $i dreptatea Lui ?i toate acestea
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se vor adauga vou<5» (Matei 6, 33), precizind ca ni le va da si pe cele trecatoare,

dar sa cautam pe cele vesnice.
Cel ce cauta pe cele vesnice va mosteni Imparatia cerurilor, se va naste de

sus si va deveni fiu al lui Duranezeu, va fi impreuna-ostenitor cu Hristos si va
imparati in veci cu El, desfatindu-se in vederea luminii celei de negrait.

Domnul a poruncit sa nu te preocupe grija de cele pamintesti, ca $i cind ar

trebui sa-ti procuri singura hrana ?i imbracamintea. Caci Cel ce-ti asigura bunurile
cele netrecatoarc iti va darui si pe cele trecatoare, pe care le da si oamenilor ne-
legiuiti, animalelor salbatice si pasarilor (Matei 6, 31—32). Cind nu crezi ca vei

primi lucrurile mici, \i se pare ca crezi in Cuvintul lui Dumnezeu. Caci El a venit

ca sa vindece sulletele de patimile nevindecabile si de necurafia leprei rautatii,

trupul fiind mai valoros decit imbracamintea si sufletul decit trupul (Matei 6, 25).

De asemenea, Cel ce a facut si trupul si sufletul cel nemuritor, le poate vindeca
pe amindoua.

Dumnezeu ne-a dat pentru a ne ingriji trupul care e facut din pamint, ierbu-

rile pamtntului si doctoriile, diferitele produse ale pamintului, pe care le pot folosi

si cei care nu pot sa se increada intru totul in El. Tu, insa, care duci o viata soli-

tara, care vrei sa fii fiu al lui Dumnezeu si sa te nasti de sus, de la Duhul, tu, care

devenisesi un strain in aceasta lume, tu trebuie sa dobindesti o credinfa, un mod
de a gindi si a trai, straine de toti oamenii lumii acesteia.

XLIX, 1— 5. Remmtarea la placerile acestei lumi pentru fericirea celei-

lalte lumi. Daca in locul acestei bucurii temiporare nu obtiii inca de pe acum in

sufletul tau bucuria cea dorita si netrecStoare, atunci aceasta s-a facut ca o sare
stricata (Matei 5, 13) — (si esti) mai nenorocit decit toti oamenii : ai fost lipsit de
bunurile de aici, iar de cele divine nu te-ai infruptat ; n-ai cunoscut tainele divine
in omul cel launtric, prin lucrarea Duhului.

In acest scop, omul trebuie inca din aceasta viata sa treaca prin Duhul cu
rnintea in alt veac, stiind cS *cetatea noastrd. este in cemri» (Filip. 3, 20) ?i ca
«nu ne luptam trupeste» (II Cor. 10, 3), desi umblam in trup si astfel sa stie ca reel

ce ciede in Mine, a trecut din moarte la viata* (loan 5, 24). <Lasafi morfii sa-$i in-

groape mortii lor* a zis Domnul (Luca 9, 60), dar «nu morfii Te vor lauda pe Tine,

Doamne, ci noi cei vii Te vom lauda* (Ps. 113, 25—26).

Sufletul, daca este liberat de duhul cel rau, manifests gindurile curate si dum-
nezeiesti, care-1 fac pe om partas la firea dumnezeiasca (II Petru 1, 4). Caci numai
asa poate intra in salasul Domnului din ceruri (II Cor. 5, 1), parasind pamintul,
lepadindu-se adica de toate lucrurile din aceasta viata si staruind zi si noapte in

rugaciune, incredintat fiind ca, dupa pufin timp va mo?teni pe Dumnezeu, Care se

va salaslui in el.

Dumnezeu a creat trupul si sufletul omului, ca sa locuiasca ?i sa se odihneasca
in trup, ca in propria-i casa, avind sufletul mireasa neprihanita, caci zice Apostolul :

«V-am logodit unui singur barbat, ca sa va ini&tisez lui Hristos iecioara neprihani-
tdt (II Cor. 11, 2), caci «aici in casa Lui sintem» (Evrei 3, 6).

Fara sa fie ceva comun intre natura dumnezeiasca si aceea a sufletului, Dum-
nezeu a binevoit sa locuiasca in aceasta creatura rationala, «ca sS iim incepatura
idpturilor Lui* (Iacob 1, 18), sa umblam in intelepciunea si comuniunea Sa, fiind

mireasa Lui cea curata.
In acest scop, sa rugam necontenit pe Domnul sa redea stralucirea creaturii si

a chipului Sau, in sanatatea si curatia sufletului pentru a ramine in comuniune
vesnica cu El.

L, 1—4. Dumnezeu este Cel ce face minuni prin Sfintii Sai.

In vremea Legii vechi puterea dumnezeiasca ajuta pe cei drepti ca sa faca
minimi si harul pe Profeti, ca sa prevada actiunile mari, care schimbau istoria

poporului iudeu : Moise, Hie, David, Isus al lui Navi, sint exemplele din cate-

goric cea dintii, care arata ca puterea lui Dumnezeu, care a facut sa cada zdrobite
zidurile unor cetati puternice, pot face sa cada si zidurile rautatii mintii tale, care,

avind in frunte pe satan, vor fi nimiciti de Dumnezeu.
Duhul Sfint, revarsat in vremea umbrei Vechiului Testament, s-a revarsat

mai cu putere in vremea celui Nou, al venirii si rastignirii Domnului, cind, prin
Ioil s-a zis : «Turna-vo/ din Duhul Heu peste tot trupul* (2, 28), caci «cel ce cere,

va alia* (Matei 7, 8 si 11). Daca cei care nu-si simt inima plin3 de bucurie din acest
ajutor al Duhului Sfint ratacesc la intimplare pe pamint, nesimtind bucuria haru-
lui si a pacii dumnezeiesti, cel cop!e?it de bucuria duhovniceascS ?i de darurile
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ceresti, pe de alta parte, se Insealfi crezlndu-se izbSvit de atacurile ascunse ale
pacatului.

Numai credinta puternica stavileste navala pe fata sau ascuns3 a cugetelor
viclene (II Cor. 10, 1) si opreste intinderea stapinirii pacatului asupra sufletului
intreg. Rugaciunea continua si dorinta comuniunii necontenite de apropierea lui

Dumnezeu ne asigura bucuria pe pamint si fericirea vesnica in ceruri.

NOTE LA CELE 7 OMILII *

I, 1—3. Pacea Dumnezeiasci. A doua Epistola de la Sfintul calugar si Parinte

Macarie, catre staretul Simeon, ascetul din Mesopotamia Siriei si catre cei-

lalti fratf care locuiesc cu el : Elogiul pacdi! Ce e pacea dumnezeiasca, unde
§i cum s-a manifestat ea in epoca Vechiului Testament si la inceputul celui Nou.

Ea este urmarea razboiului neincetat cu diavolul, de la crearea omului pina
astazi.

Descrierea conditiilor biruintei in acest razboi, «toti cei care cauta pe Dum-
nezeu intr-adevar vor primi o putere dumnezeiasca in inima lor si toti acestia,

dobindind ungerea cereasca, vor simti in ei gustul si dulceata veacului viitor»,

incununarea cu pacea dumnezeiasca.
II, 1—7, Miniuirea omului. Omul trebuie sa vorbeasca, sa asculte si sa exe-

cute, Ziua in care s-a nascut Domnul este a vietii si mintuirii omului, impreuna
cu a intregii creatii.

Intrupindu-Se ca sa impace omul cu Tatal, S-a inarmat cu armura trupului, ca
sa combata moartea si s-o dea mortii, caci dupa cum in Adam toti au pierit, in

Hristos toti au inviat (I Cor. 15, 22).

Ca membri si ca trup al Sau, ei sint Biserica sfintilor, iar El este Capul ei.

Dupa cum Eva, daca nu s-ar fi unit cu Adam, ar fi ramas sterila, tot asa
sufletul, fara unirea cu Duhul si cu sotul ceresc, Hristos, ar fi ramas neproductiv
pentru Imparatia cerurilor. La fel, sotul ceresc fara efortul omului si a vointei
sale n-ar fi ramas in el si nu s-ar fi amestecat cu el. Orice suflet, purificat de
focul Duhului, poate intra In contact cu trupul, imaculat al lui Hristos.

Domnul, care e si Dumnezeu si om a cunoscut moartea si e mintuirea si viata

sufletelor noastre, izvorul tuturor bunatatilor viefii noastre.

III, 1—8, Dorul de Dumnezeu si lupta invizibila.

Durerile si greutatile vietii duhovnicesti ne indeparteaza de Imparatie si ne
impiedica sa ne apropiem de Domnul. In astfel de imprejurari trebuie sa cautam
linistea, pacea, in mijlocul unor manifestari de bucurie si de dor de Dumnezeu,
cu care putem sa-I placem. Caci si Iisus Hristos si Sfintii nu s-au speriat de groaza
mortii si n-au renuntat la lupta pentru mintuirea altora din pricina ei (Evrei 11,

25; Eccl. 2, 1—5; II Cor. 6, 4 si Matei 5, 11).

Rugaciunea insasi este ocupatia capitala intre toate, dar ea e placuta lui

Dumnezeu, prin acfiuni bune, in care El ne ajuta. Dumnezeu este totdeauna prezent
dar El nu se arata decit celui care-L cauta cu sfintenie si indeplineste poruncile
Sale in mijlocul suferintelor si greutatilor vietii (Col. 1, 11 si Ps. 118, 143).

«Prin inteligenta, gindire si hotaririle intime si secrete, omul lui Dumnezeu
lupta impotriva sugestiilor nevazute ale puterilor nevazute, caci zice Apostolul

:

«Nu luptam impotriva singelui si carnii, ci luptam impotriva duhurilor rautatii...».

(Efes. 6, 12). E vorba de lupta invizibila si netrupeasca dinlauntrul nostru.
Pentru a porni la o astfel de lupta, trebuie sa fim curajosi si generosi, asa

cum a aratat si Domnul in Evanghelie (Luca 14, 18—19) si Moise (in Deut. 20, &
si 7), fara justificari slabe, care sa puna in discutie autoritatea duhovnicului, omul
cu experienta care conduce pe credinciosi la Dumnezeu (Luca 10, 16) si la care r

renuntind, repetam greseala lui Anania si a Safirei si suportam aspra lor pedeapsa
(Fapte 5, 1 s.u.). «In cerul spre care te invit sa ridici ochii, tu vei gSsi stelele al

caror nume si numar numai Dumnezeu le cunoaste. Acolo vei afla pe toti lu-

minatorii : Pe Parinfi, pe Patriarhi, pe Profeti, pe Apostoli si pe Martiri, adevara-
tele stele care lumineaza noptile intunecate ale vietii— Tu cu hotarirea ta de re-

nuntare de a nu te rindui prin multimea cu calea larga, ci printre cei care vor sa

intre in viata vesnica pe calea ingusta, tu trebuie sa pastrezi fagaduielile din

gindurile tale...».

* Cifra romanS reprezinta numarul omiliei, iar cifrele arabe reprezinta numarul
paragrafelor la care se refera notele.
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Alta data Moise stabilea regula ca animalele cu copita despicata si care ru-

mega sint curate, care se intelegea pe de o parte ca un discernamint cerut din

partea fiecarui credincios fata de inclinarile vicioase, iar pe de alta parte ca o

sfortare de intelegere a raului din noi, pe care-1 putem invinge cu ajutorul de
sus (Luca 24, 49).

Asa se poate hotari crestinul la o munca si o lupta intelectuala pentru cu-

rafu'ea propriilor reflectii si reconstruirea propriului suflet, cu lacrimi si sudori.

Asa isi asigura el un azil si un refugiu in Domnul, pastrind continua incre-

dere tare in El.

De asemenea, sufletele care vor sa fie unite cu Domnul si sS imparateasca
cu El, trebuie sa se mentina pe calea strimta si cu suferinte, pe care El insusi a

mers pe pamint. Numai asa putem conta pe mila si indurarea Lui pina ajungem in

Imparatfa cereasca (Luca 11, 13), renuntlnd la noi insine si supunindu-ne Celui
care, rascumparindu-ne cu singele Lui, ne-a primit ca pe niste slujitori ai S3i buni

si credinciosi.

IV, 1—10. Par&sirea.

Ingaduinta lui Dumnezeu pentru cadere se justifica prin prefacerea (sau si-

mularea) in virtuosi a celor care cauta stima oamenilor si se complac in aceasta

aparenta falsa pe care trebuie s-o pSraseasca. Exemple : Faci milostenie fata de o

tinara orfana saraca cu intentii pacatoase sau din dragoste fata de bolnavi, saraci

si batrini, dar fara manifestarea zgirceniei, — invata prea luminatul Pafnutie, in-

drumatorul pustnicilor din Egipt in veacul al IV-lea. Cei care fac bine cu bune
intentii, dar stapiniti de pasiuni ori de orgoliu sint ca niste fintini mlSstinoase
pline de broaste ori serpi. De aceea David cerea bunState, viata curata ?i price-

perea lui Dumnezeu (Ps. 118, 66), iar Sf. Pavel daruire de sine (Rom. 12, 8).

Cuvintele frumoase nu fac decit sa ascunda pe diavolii care sint inaltati de
mindrie si aroganta (Matei 4, 3 si Fac. 3, 1). Cuvintele goale care nu sint Insotfte
de fapte, sint piine fara sare, care nu poate fi mincata (Iov. 6, 6).

O parasire a omului de Dumnezeu arata deci virtutea ascunsa ca aceea a lui

Iov (40, 3), care a demonstrat marea lui intelepciune. Iar cealalta parSsire urma-
reste ruinarea orgoliului. Pe aceasta o marturiseste Sf. Pavel (II Cor. 12, 7), si

sint indemnati s-o marturiseasca paraliticul (loan 5, 14), Iuda (Matei 27, 5), dupa
Esau (Fac. 25, 33—34) si sint pedepsiti atitia pentru ca n-au* Inteles adincul jude-

catii dumnezeiesti (Rom. 1, 21, 28).

Sfintul Pafnutie amintea de asemenea ca «in fiecare gindire sau fapta dupa
Dumnezeu, in care sufletul se poarta cu piozitate, el este cu Dumnezeu».

Iar alt sfint rezuma asa aceasta problema : «orice suflet drept socote?te ca
« mai avantajos sa fii batjocorit si Intristat decit sa fii laudat si onorat j cfici

tulburarea iubeste linistirea, starea buna ,pacea si succesul : ca urmare este redus
de cele contrarii ca de o lipitoare».

V, 1—4. Slava departs.

R3ul care salasluieste in oameni, in intelectul celor mai prudenti dintre ei,

ii face sa se bucure si sa doreasca laudele pentru predicile pe care le tin, socotind
ca lor li se cuvine frumusetea si profunzimea lor si cad astfel in pacatul slavei
desarte. La fel fac cei ce fug de patima trupeasca, dar nu si de cei ce vorbesc
despre ea, nevoind sa se fereasca de aceasta ea sa nu pacatuiascS in acelasi fel.

De aceeasi slabiciune s-au aparat Moise (Exod 4, 10), Ieremia (I, 6) si chiar
Sf. Pavel, care a scris si a invatat atit de mult (I Cor. 9, 17).

Cei ce vorbesc trebuie sa fie constienii de faptul ca ei produc o lucrare
dumnezeiasca si ca gindirea lor imprastiata trebuie indreptata catre cer pentru a
putca pregati sufletele in viata prin lumina cereasca si adevarata directie indicata.

Unii par saraci si f8ra izvoare, dar mostenind ceva situafia lor se schimba
§i, impotriva voii Domnului, la bogatia p8minteasca mai adauga si slava desarta
si ingimfarea, care au izgonit lacrimile, foamea si setea crestinesti.

Crestinul strabate aceste regiuni intunecate si primejdioase, aceste tinuturi

pustii $i aceasta atmosfera salbatica a pacatului, si e fericit daca le depaseste,
ajungind la linistea si bucuria Duhului Sfint.

VI, 1—7. V/afa monastics.
Monah este eel care este singur, nec3satorit si care a renuntat si interior si

exterior la lurne : interior, adica la reprezentarea acestor lucruri $i dorirea celor
privitoare la lume si exterior, adica la tot ce este lumesc.

Monah este, de asemenea, eel care cheama pe Dumnezeu printr-o rugaciune
noinretata pentru ca sa cureje glndurile sale de tot ce e urit si rSu.
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Aceasta depinde de libera alegere a omului. Asa poate el stirpi pasiunile si

gindurile rautScioase si planta In sine, darurile Duhului Sfint, despre care Apos-
tolul zice : «In fata lor nu mai exists lege» (Gal. 5, 22—23).

«Nu e nevoie deci decit de voia noastra libera, caci El e totdeauna gata sa
ne manifeste indurarea si sa ne lumineze, cu conditia ca noi sa voim sa ne daruim
pe noi».

Omul creat de Dumnezeu trebuie sa-L iubeasca si sa I se daruiasca ; dar tru-

pul facut din pamint gindeste la ceea ce este pe pamint si este atras de satan
care impinge sufletul si intelectul spre gindurile pamintesti. lata de ce monahul
trebuie sa fie inzestrat cu discernamint si sa stea de paza de aceasta parte, pen-
tru ca sa nu fie invins pe ascuns, fara sa fie constient de aceasta».

Cuvintele Domnului (Matei 16, 24) cu interpretarea apostolica (Gal. 6, 14) ne
cor rastignirea gindurilor in rugaciune, ca sa nu neglijam mintuirea, prin primirea
rautatii fara discernamint. Caci rug3ciunea nu este primita de Domnul daca nu
este curata.

Monahul n-are puterea sa reziste diavolului, stirpind gindurile pacatoase sau
sa implineasca voia lui Dumnezeu, pazind poruncile Sale. El poate numai sa pre-

dea vointa sa lui Dumnezeu, rugindu-L sa-1 curete de satan si de actiunile lui,

dominind in sufletul sau prin harul Lui si incredintindu-i toate virtutile.

Primitorul acestor daruri nu trebuie sa se laude pe sine pentru ele, ci sa
multumeasca lui Dumnezeu care a binevoit a-1 ferici cu toate acestea, in urma
rugaciunilor sale.

In acest scop noi trebuie sa veghem si sa gindim la ce ne este necesar pen-
tru mintuirea noastra, manifestind iubirea noastra fata de Dumnezeu si de semeni
si fiind ajutati tot timpul in cele bune de harul dumnezeiesc.

Patiinile cer o lupta necurmata dusa cu rugaciuni continue, care due pina la

urma la exterminarea lor. Harul este ajutorul de nepretuit care aduce bucurii

manifestate prin lacrimi de fericire.

Sint si etape cind harul ingaduie lui satana s& combata lucrarile bune ale

monahului, prin patimi puternice, somnolenfa acedie, atonie si alte pacate, pentru
ca el sa cheme cu foe in inima pe Domnul In ajutor. Asa poate harul reveni ca
sa departeze pe satana, bucurind din nou inima si vindecind-o de apropierea dus-
manoasa a diavolului. Harul asteapta ca omul sa si lupte, sa nu astepte continuu
numai bunatatea Lui, ci sa stea de veghe in rugaciune necurmata si in razboi
impotriva raului.

VII, 1—6. Pasiune si deltisare.

Sufletele care se supun Duhului Sfint sint pline de teama de Dumnezeu si de
pasiunea incepatornlui ?i cu toat5 puterea ur5sc ce ar putea aduce nefericirea lor

duhovniceasca : aurul, argintul, dragostea de cele ale trupului si chiar de propria
familie. La acestea se adauga bucuria de a indeplini cele ce apropie de Dumne-
zeu, ca : postul, veghile noptii, linistea, slujirea altora, sau milostenia.

Putini sint cei care rezista la ispitirile, care fac dulce ceea ce era amar ina-
inte ; despre aceasta vorbeste Sf. Pavel zicind : «Ati inceput cu Duhul si acum
sfirsiti in ale carnii. Oare degeaba ati indurat atitea ?» (Gal. 3, 3—4).

Dar cei care rezista lui satan in aceasta prima ispitire primesc o pasiune sta-

bile, linistita si neschimbatoare. Despre ei scrie Apostolul ca devin templul lui

Dumnezeu : «Voi locui in ei si voi umbla si voi fi Dumnezeul lor si ei vor fi

poporul Meu» (II Cor. 6, 16).

Aceasta cere insa ca ei sa primeasca un angajament cu Dumnezeu de a nu
r3mine nici o clipa in nepasare si in nesupunere, ci de a-i sunune tot timpul gindu-
rile si de a plinge greselile lui fata de El si lipsa de recunostinta pentru cele de
care inc3 se bucurS. Aceasta prezent5 li mSreste si-i asigurS prima dragoste fat5

de Domnul.
David se plingea adeseori de uitarea si nepfisarea lui, pe care le condamna

cu asprime, gindindu-se la prima dragoste de Dumnezeu (Ps. 76, 6 si Ps. 142, 5

—

6). Asemenea lui, cind avem vie pasiunea pentrn El, sS meditSm la marile minuni
pe care le face Domnul cu noi.



BIBLIOGRAFIE

Opere ale lui Pseudo-Macarie

G.L. Magna Episiola, editata de W. Jaeger, Two Rediscovered Works ol

Ancient Christian Literature : Gregory of Nyssa and Macarius, Leiden, 1954,

p. 233—301.
Co le c J ia I - a — Makarios/Symeon, Redenund Briete. Die Sammlung I

des Vaticanus Graecus 694 (B), editata de H. Berthold, 2 volume (GCS), Berlin 1973.

Se citeaza indicindu-se numarul Logosului (invataturii), paragraful si eventual
sub-paragraful, precedate de cifra I.

C o l e c\ i a I I - a — Die 50 Geistlichen Homilien des Makarios, editate de
H. Dorries, E. Klostermann, M. Kroeger (P.T. S 4), Berlin 1964. Acestea sint cele

"Cincizeci de Omilii duhovnice5ti», editate in P.G. 34, col. 449—822. Referintele

au numerele Omiliei, ale paragrafului si eventual al liniei editiei Dorries, prece-

date de cifra II. O steluta (*) urmind numSrul unei linii semnaleaza o nota a

lui H. Dorries.
Co le cf i a HI - a — Neue Homilien des Makarius/Symeon, I aus Typus HI,

editate de E. Klostermann si H. Berthold (T V 72), Berlin 1961. Bucatile luate din

nou in volumul prezent sint citate cu numerele Omiliei, al paragrafului si eventual
al sub-paragrafului, precedate de cifra III. Bucatile care n-au fost reluate aici

(numerele 2, 5, 99, 11, 13, 14, 23, 28 M) sint citate prin simple referiri la paginile

si liniile editiei Klostermann, sub indicatia (sigla) K.B. ; vom da referinta si recen-

ziei paralela I, in care aceste bucati figureaza toate, afara de ultima. (Adaugam
precizarea cd, intrucit noi ne ocupam aici numai de cele 50 de Omilii, toate pre-

ocuparile noastre se vor releri la colecfia a 11-a c'md se vor analiza aceste omilii.

Aceasta reguld nu se va pastra atunci cind se vor expune generalitafi, care vor
depasl cuprinsul acestei colectii, reterindu-se ?i la acela al colec\iilor I-a, a Ill-a,

a rV-a si adaosuri).

H. Macarii Anecdota. Seven Unpublished Homilies ol Macarius, editate de
G. L. Marriot (Harvard Theological Studies 5) Cambridge (Mass) 1918 Ne referim

la numarul fiecareia dintre aceste sapte Omilii (numerotate de la 51 la 57) ?i la

numarul paragrafului, precedat de sigla H.

Opuscule S.P.N. Macarii Aegyptii Opuscula Ascetica, P.G. 34 col. 821—968.

T.V. Colectia arabo-copta a operelor lui Pseudo-Macarie. Bucatile proprii ale

aceslei colectii sint tratate in nemteste de W. SfroJhmann, Makarios/Symeon, Das
arabische Sondergut (Gottinger Orientiorschungen, I. Reihe : Syriaca, II), Wiesbaden,
1975. Referintele au numerele Omiliei (b.), al Tratatului pe scurt (br.) sau al intre-

barii (int.) precedat de sigla manuscrisului sau manuscriselor (T si V), care o cuprind.

Principalele texte $i studii

Assemani : S.P.N. Ephraem Syri opera omnia, ed. J. Assemani, t. I—III graece
et latine, Roma, 1732, 1743, 1746.

Berthold, I : H. Berthold, Introduction a la collection I.

Berthold, III : H. Berthold, Introduction a la Collection III.

Bouyer, Spirituality N.T. : L. Bouyer, The Spirituality oi the New Testament
and the Fathers, New-York, Desclee, 1963, p. 370—380.

Commandements et liberation : J. Gribomont ed., Commandements du Seigneur
et liberation evangelique (Studia Anselmiana, 70), Roma, 1977.

Courfonne .- Saint Basile, Lettres, text stabilit si tradus de Y. Courtonne (Col-
lection des Universites de France), 3 volume, Paris, 1957—1966.

Davids, Das Bild : E.A. Davids, Das Bild von Neuen Menschen (Salzburger
Patristische Studien, 2), Salzbourg et Munich, 1968.

Danieiou, Platonlsme : J. Danielou, Platonisme et Theologie mystique (Theo-
logie, 2), Paris, 1944.



384 SFINTUL MACARIE EGIPTEANUL

Deseille, St. Macaire : Le P'ere Placide Deseille : «Les Homelies spirituelles de
Saint Macaire. Le Saint Esprit et le chrefien*. Traduction francaise avec Introduc-

tion. Col. «Spiritualite Orientale» Nr. 40. (Abbaye de Belle fontaine).

Desprez, Pseudo-Maaaire : Vincent \Despiez, icalugar ila \Siguge Pseudo-Macaire

,

«Oeuvres spiritualles*. I. Homelies propres a la collection III, introduction, traduction

et notes, editata in colectia «Sources chretiennes», Nr. 275, Les editions du Corf,

Paris, 1980.

Dorries, Diadochos : H. Dorries, *Dialochos und Symeon. Das Verhaltnis der
zum Messalianismus*, in Dorries, Wort und Stunde, p. 352—422.

Dorries, Symeon : H. Dorries, Symeon von Mesopotamien. Die Vberlieierung der
mcssaiianischen *Makarios> — Schritten (T.U., 55, 1), Leipzig, 1941.

Dorries, Theologie ; H. Dorries, Die Theologie des Makarios/Symeon (Abhand-
lungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, Philologisch-Historische
Klasse, Dritte Folge, t. 103), Gottingen, 1978.

Dorrier, Urteil : H. Dorries, «Urteil und Verurteilung. Kirche und Messalianer.

Zum Umgang der Alten Kirche mit Haretiker», in £>6rries-Wort und Stunde

p. 334—351 (sau ZMW, 55, 1964, 78—94).
Dorries, Wortund Stunde : H. Dorries, Wort und Stunde, t. 1, Gesammelte

Auisatze zur Kirchengeschichte des vierten Jahrhunderts, Gottingen, 1966.

Folliet G., «Des moines euchites a Cartage en 400—401», in «Studia Fatris-

tica», 2, Texte und Untersuchungen, 65, 1957, p. 386—399.
Gribomont, Origines : J. Gribomont, «Le dossier des origines du messalia-

nisme», in Epektasis. Melanges patristiques olierts a.u cardinal Jean Danielou,

Paris, 1972, p. 611—625.
Hausherr, L'erreur : J. Hausherr, L'erreur fondamentale et la logique du

messalianisme», in OCP, 1, 1935, p. 328—360.

Isaie, Grec : Augoustinos Monachos, tou oaiou 7taxp&£ ^ nwv a 66a 'H%ai ou \6foi x6',

Jerusalem, 1911, retiparit de G. Schoinas, Volos, 1962.

Isaie, Recueil : Abbe lsaie, Recueil ascetique. Introduction et traduction francaise
par les moines de Solesmes (Spiritualite Orientale, 7), Pro manuscripto, Bellefon-

taine, 1970.

Isaie Syriaque : Les cinq recension de 1'Ascetion syriaque d'Abba Isaie, par
R. Draguet, CSCO 289—290 (texte) et 293—294 (version), Louvain, 1968.

Jaeger, Works ; W. Jaeger, Two Rediscovered Works of Ancient Christian
Literature .- Gregory oi Nyssa and Macarius, Leiden, 1954.

Kmosko : Liber Graduum. E codicibus syriacis Parissis, Londini, Romae, Hiero-

solymis alibique asservatis edidlt, praeiatus est Dr. Michael Kmosko (PSI, 3),

Paris, 1926.

Kroeger, u : M. Kroeger, Introduction a la Collection II.

Lipsms-Bonnet -. Acta Apostolorum Apocrypha, ... ediderunt R.A. Lipsius si M. Bonnet,

2 tomuri, in 3 volume, Leipzig, 1891—1903.

Maiorey, George A., S.I. Maxicated with God. The Pitty spiritual Homelies oi

Macarius. Dimension Books, Denville, New Jersey, 1978. (Introduction and traduction).

Meyendorlt, John : *Messalianism or anti-messalianism ? A Fresch Look at

the Macarian Problem*, Kyriakon, Fetschrift Johannes Quasten, (Verlag Aschendorff,
Minister Westf.).

Murray, Symbols : R. Murray, Symbols of Church and Kingdom. A Study
in Early Syriac Tradition, Cambridge, 1975.

Quispel, Makarius : G. Quispel, Makarius, das Thomasevangelium und das
Lied von der Perle (Supplements to Novum Testamentum, 15), Leiden, 1967.

Neophythos Kavsokalivites, sec. XVIII, apud B. S. Psevtogas : «'H i^moTil? toiv

ou77paix;xax(oM MaxapJou* in 8eoXo7ix6v Sufiitoaiov in onoarea lui Pkhrestou, Tesalonic,

1967, p. 191—214.

Stoats, Gregor .- R. Staats, Gregor von Nyssa und die Messalianer (PTS 8),

Berlin, 1968.

Bibliothek der Kirchenvater, Eine Auswahl Patristischer Werke in deutscher
Obersatzung. Aus dem Griechischen ubersetzt... von St. Dionys Stiefenhoier. Des
Heiiihen Makarius des Agypters Funizig Geistliche Homelien, (Kempten & Miinchen,
1913).



BIBLIOGRAF1E 385

Sioflels .- J. Stoiiels, Die mysttscher Theologie Makarius des Aegypters und
die altesten Ansatze christlichei Mystik, Bonn, 1908.

Strothmann, Das arabische Sondergut : W. Sttothmann, Makarios/Symeon, Das
arabische Sondergut (Gottingen OrdenUosdhungen, I. Reihe : Syriaca, II), Wies-
baden, 1975.

Villecourt .• L. Viilecourt, «La date et l'qrigine des Homelies spirituelles attri-

butes a Macaire», CRAIBL, 1920, p. 250—258. The Philokalia, volume three, translated

from the Greek and edited by G.E.H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, T,he

Eling Trust, 1984.

(Nota iezuitului Vincent Desprez, la care se ailii marea majoritate a acestei

bibliografii, In op. cit., p. 8—12 : Pentru o bibliografie mai amplS el recomanda
art. cit., al lui E.A. Davids, «Das Bild», p. 117—127 si propriul sau artieol *Macaire
(Pseudo-Macaire .• Macaire-Symeon)*, D.S., t. 10, c. 20—43). El adauga cu titlul

Clavis, recomandarea de a folosi neapSrat opera Clavis Patrum Graecorum, de
M. Gerrard, t. 2, Turnhout, 1974).

BIBLIOGRAFIE ORTODOXA ROMANEASCA

1. Traducere

Patericul (p. 130—143 : Pentru Avva Macarie Egipteanul) ce cuprinde In sine

cuvinte iolositoare ale Siintilor Batrini.

S-a tipSrit pentru Intiia oara In zilele lui Grigorie Dimitrie Ghica Voievod
Domnul Munteniei, cu oslrdia $i binecuvlntarea celui de atunci Mitropolit al Ungro-
Vlahiei Kiriu Kir Grigorie, spre folosul si indemnarea celor ce vor sa se Ingri-

jeasc3 si sa se nevoiasca pentru a lor mlntuire. In Bucuresti, la Sf. Mitropolie
la anul 1828.

S-a tiparit pentru a doua oara cu osteneala si cheltuiala P.S. Antim Petrescu,

fost episcop al Rimnicului Noului Severin.

Iar acum a treia oara se tipareste de c3tre Institutul de Editura cre?tina al

Sf. Episcopii a Rimnicului Noului Severin, 480 p. (Ramnicul V41cii, Tiparul Tipo-
grafiei Cozia a Sfintei Episcopii 1930).

SI. Macarie Egipteanul (intre anii 300—390), «Omilii duhovnicesti*, traducere
din greceste de Preot Cicerone Iord&chescu (Chisinau), Tipografia Eparhiala «Ceir-

tea Romaneasca», 1931).

Parafraza in 150 capete a Stlntului Simeon Metairastul la cele 50 de cuvinte
ate Siintuku Macarie Egipteanul, In Piloaalla siintelor nevoinfe ale desavlr$irii, vol.

V, 2, 293—387, cu Introducere (Bucuresti, editura si Tipografia Institutului Biblic

si de Misiune Ortodoxa, 1976.

2. Opere traduse influen|ate

Nicolae Cabasila (1320—1391) : «Viata In Hristos», traducere de Pr. prof. Ene
Braniste (Bucuresti).

Nicolae Cabasila : «Comentariu la dumnezeiasca Liturghie», traducere de Pr.

prof. Ene Braniste (Bucuresti).

In Filocalia, vol. I : Marcu Asaetul $i Diadoh al Foticeii ;

In vol. IV : Isihie Sinaitul

;

In vol. VI : Simeon Noul Teolog ;

In vol. VII : Nichiior Isihastul, Grigorie Sinaitul si Grigorie Palama

;

In vol. VIII : Calist Patriarhul si Ignatie Xantopoulos. (Lista se continua cu
manuscrisele nepublicate inc5).

25 — Sfintul Macarie



INDICE SCRIPTURISTIC

VECHIUL TESTAMENT

Facerea

Fac. 1, 26, p. 88, 108, 216
Fac. 2, 15, p. 188.

Fac. 3, 5, p. 154.

Fac. 3, 7, p. 125.

Fac. 3, 14, p. 219.

Fac. 3, 18, p. 149.

Fac. 3, 23, p. 68.

Fac. 3, 24, p. 190.

Fac. 4, 12, p. 29, 177, 219.

Fac. 9, 23, p. 125. , .

Fac. 15, 13, p. 218.

Fac. 17, 10, p. 217.

Fac. 18, 27, p. 68, 151.

Fac. 21, 20, p. 151.

Ie?Irea

Ie?. 2, 23, p. 218.

Ie?.' 2, 8, p. 230.

Ie?. 7, 9, p. 223.

Ie?. 7, 20, p. 230.

Ie?. 8, 10, p: 230.

Ie?. 10, 32, p. 164.

Ie?. 12, 3—4, p. 218.

Ie?. 12, 6, p. 218, 219, 220.

Ie?. 12, 8—11, p. 220.

Ie?. 12, 8—15, p. 218.

Ie?. 12, 35, p. 218.
'

Ie?. 12, 36, p. 220.
Ie?. 12, 46, p. 218.

Ie?. 13, 21, p. 221.

Ie?. 14, 5—6, p. 221.
Ie?. 14, 21, p. 165.

Ie?. 14, 16—20, p. 230.
Ie?. 14, 30—31, p. 222.
Ie?. 15, 23—25, p. 223.
Ie?. 17, 11, p. 230.
Ie?. 28, 10, p. 179.

Ie?. 34, 28, p. 40.

Ie?. 34, 30—31, p. 222.

Ie?. 34, 35, p. 217.

Levltic

Lev. 1, 13 sq., p. 217.

Lev. 11, 3, p. 179.

Lev. 16, 2, p. 217.
Lev. 21, 17, p. 207.

Numeri

Num. 21, 4, p. 62.

Num. 22, 28 sq., p. 206.

Deuteronom
Deut. 4, 34, p. 139.

Deut. 6, 5, p. 84, 202.

Deut. 7, 17, p. 175.

Deut. 15, 9, p. 175.

Deut. 17, 4, p. 189.

Deut. 23, 2, p. 207.

Iosua Navi

Iosua 2, 8—21, p. 206.

Iosua 6, 1—10, p. 230.

Iosua, 10, 8— 13, p. 230.

Cartea I-a a regilor

I Regi, 17, 49, p. 230.

I Regi 19, 12, p. 43.

Cartea a III-a a regilor

III Regi 17, 1, p, 230.

Ill Regi 18, 38 ; 40, p. 176.

Ill Regi 18, 44, p. 176.

III Regi, 18, 44—45, p. 230.

Cartea a IV-a a regilor

IV Regi 6, 14, p. 97.

Iov

Iov 1, 1 sq., p. 143,

Iov 1, 21, p. 36.

Iov 2, 5, p. 143.

Iov 13, 15, p. 143.

Iov 39, 25, p. 132.

Psalmil

Ps. 11,

Ps. 11,

Ps. 15,

Ps. 16,

Ps. 16,

Ps. 17,

Ps. 21,

Ps. 25^

Ps. 26,

Ps. 33,

Ps. 34,

Ps. 38,

Ps. 38,

Ps. 41,

Ps. 48,

Ps. 50,

Ps. 52,

Ps. 55,

Ps. 67,

Ps. 101

Ps. 103
Ps. 104,

Ps. 106
Ps. 113,

Ps. 114

Ps. 118,

168.

7.

7.

5, p. 186.

3, p. 77.

15, p. 227.

29, p. 189.

7, p. 68.

2,' p. 140.

13, p v 184.

9, p. 86.

8, p. 88.

6, p. 4.

13, p. 139.

3, p. 139.

21, p. 108.

19, p. 169.

7, p. 33.

9, p. 139.

3, p. 203.

, 10, p. 139.

4, p. 140.

:, 15, p. 8.

i, 26, p. 209.

1, 25-^-26, p. 228.

1, 9, p. 137.

18, p. 128, 137, 140,

Ps. 118, 104, p. 124.

Ps. 125; 5, p. 139:

Ps. 126, 1, p. 136.

Ps. 136, 1, p. 137.

Pildele lui Solomon

Pilde 4, 23. .

Ecclesiastul

Eccles. 62, 18, p. im9'.

Isaia

Is. 1, 3, p. 193.

Is. 1, 6, p. 173.

Is. 4, 9, p. 63.

Is. 10,. 15, p. 193.

Is. 28, 18, p. 214.

Is. 34, 14, p. 183.

Is. 44, 2, p. 175. :

Is. 45, 2, p.. 175..

Is, 62, 6, p. 49.

Is. 64, 5, p. 126.

Is. 66, 2, p. 43.

Ieremia

Ier. 31, 33, p. 136, 217,

Tezechiel

Iez. 1, 1 sq., p. 1.

Iez. 1, 1—5, p. 183.

Iez. 1, 8, p. 2.

Iez. 10, 8, p. 2.

Iez. 10, 1—17, p. 183.

Iez. 16, 4—14, p. 224.

Iez. 16, 6, p. 80.

Daniel

Dan. 3, 24 sq., p. 174
nan. 3, 50, p. 206.

Dan. 6, 22, p. 174.

Dan. 6, 23, p. 2Q6.

Amos
Amos 9, 11, p. 176.

Ioil

Ioil 2, 28, p. 45, 231.

Zabaria

Zaharia 11, 2, p. 80.

Maleahi

Maleahi 3, 20, p. 184.

Tobit

Intelepciunea lui Solomon

Intel. Sol. 6,6 ?i 8, p. 168.

Intel. Sol. 17, 3, p. 139.



INDICE SCRIPTUHISTIC 387

Evanghelia dupa Matei

3, 11, p. 217.

3, 16, p. 63.

5, 3, p. 163, 169.

5, 8, p. 208.

5, 11, p. 190.

5, 13, p. 7.

5, 14, p. 3.

5, 15, 16, p. 3.

5, 17, p. 189.

5, 20, p. 75.

5, 40, p. 113.

6, 13, p. 136.

6, 21, p. 62, 161, 206.

6, 22—23, p. 3.

6, 29, p. 39.

6, 31, p. 225.

6, .33, p. 55, 189, 224.

7, 7, p. 128, 167,.

7, 8, p. 231.

7, 11, p. 231.

7, 14, p. 162, 222.

8, 29, p. 64, 70.

10, 37, p. 210.

11, 12, p. 178.

11, 28, p. 186.

11, 29, p. 121.

13, 22, p. 214.

13, 33, p. 134.

15, 18, p. 201.

15, 19, p. 84, 87.

15, 22, p. 127.

16, 24, p. 32.

17, 5, p. 63.

19, 17, p. 206.

19, 21, p. 63/180.
19, 28, p. 45.

22, 4, p. 91.

22, 11, p. 172.

23, 33, p. 138,

, 23, 37, p. 192, 202.

24, 47, p. 97.

24, 13, p. 143.

25, 41, p. 172.

25, 42—44, p. 174.

28, 20, p. 179.

Evanghelia dupa Marcu

Marcu 3, 11, p. 64.

Marcu 5, 25, p. 126, 174.

Marcu 10, 45, p. 127.

Marcu 10, 46, p. 174.

Evanghelia dupa Luca

Luca 6, 26, p. 121.

Luca 6, 29, p. 113.

Luca 6, 31, p. 189.

Luca 6, 36, p. 201.

Luca 6, 37, p. 189.

NOUL TESTAMENT

Lucu 7, 44, p. 174.

Luca 9, 60, p. 228.

Luca 10, 38, p. 139.

Luca 10, 42, p. 73, 139.

Luca 11, 13, p. 128.

Luca 12, 48, p. 168.

Luca 12, 49, p. 139.

Luca 13, 24, p. 125.

Luca 14, 11, p. 200.

Luca 14, 26, p. 32, '93, 210.

Luca 14, 17—20, p. 92.

Luca 15, T, p. 79.

Luca 16, 10, p. 224.

Luca 18, 1, p. 183.

Luca 18, 7, p. 9, 183.

Luca 21, 18, p. 83.

Luca 21, 19, p. 38, 55.

Luca 22, 3, p. 84.

Luca 22, 31—32, p. 29.

Luca 23, 21, p. 151.

Luca 23, 43, p. 269.

'Luca 24, 18, p. 140.

Luca 50, 6, p. 151.

Evanghelia dupa loan

loan 1, 1, p. 69.

Toan 1, 5, p. 103, 110.

loan 1, 12, p. 131.

loan 1, 29, p. 10, 63, 126,

127, 165.

loan 3, 3—7, p. 228.

loan 3, 16, p. 97.

loan 3, 33, p. 167.

loan 4, 9, p. 63.

loan 4, 14, p. 184.

loan 4, 16, p. 147.

loan 4, 22', p. 195.

loan 4, 23, p. 149, 195.

loan 4, 24, p. 124, 138, 183,

228..

loan 5, 44, p. 141.

loan 6, 10, p. 8.

loan 6, 35, p. 8, 184.

loan 6, 54, p. 77,

loan 8, 35, p. 77.

loan 8, 44, p. 29.

loan 9, 14,. p. 172.

loan 10, 1, p. 176.

loan 10, 11, p. 207.'

loan 10, 14, p. 41.

loan 11, 39, p. 173.

loan 12, 25, p. 93.

loan 12, 26, p. 213.

loan, 12* 36, p. 172, 185.

loan 14, 6,. p. 74.

loan 14, 15, p. 121.

loan 14, 21, p. 118," 194.

loan 14, 23, p. 118, 194.

loan 14, 30, p. 63.

loan 14, 33, p. 38.

loan 15, 1, p. 184.

loan 15, 2, p. 148.

loan 15, 5, p. 76.

loan 16, 6, p. 83.

loan 17, 16, p. 106.

loan 17, 22, p. 96,.

loan 22, 31—32, p. 29.

Faptele Si. Apostoli

Fapte 2, 17, p. 45.

Fapte 2, 22, p. 45.

Fapte 3, 42, p. 210.

Fapte 9, 25, p. 142.

Fapte 14, 15, p. 190.

Fapte 14, 21, p. 37.

Fapte 15, 39, p. 156:

Epistola Sf. Apostol Pavel

Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.
Rom.

1, 9, p. 195.

2, 1, p. 169.

2, 11, p. 168.

2, 15, p. 92.

2, p. 189.

2, 29, p. 150, 217.

6, 6, p. 5.

6, 12.

7, 8, p. 195.

7, 23, p. 153.

7, 24, p. 5.

8, 3, p. 84.

8, 9, p. 190.

8, 11, p. 38, 39, 40.

8, 11, p. 126.

8, 17, p. 137, 152.

8, 29, p. 171.

8, 32, p. 97.

8, 35, p. 55.

9, 11, p. 217.

9, 33, p. 143.

10, 2, p. 209.

10, 3, p. 189,

11, 6, p. 191.

11, 34, p. 192.

12, 3, p. 187.

12, 19, p. 122.

16, 20, p. 136.

Epistola I-acajre Corinteni

I Cor. 1, 21, p. 115.

I Cor. 1, 23, 24, p. 63.

I Cor. 1, 30, p. 116.

1 Cor. 2, 9, p. 190.

I Cor. 2, 10, p. 190.

I Cor. 2, 14—15, p. 54, 214.

I Cor. 3, 3.

1 Cor. 4, 11, p. 68.

I Cor. 4, 16, p, 68.

I Cor. 4, 16, p. 68.



388 SFlNTUL MACARIE EGIPTEANUL

I Cor. .5, 8, p. 137. 1

I Cor. i6, 16, p. 102, 215. .

I Cor. I5, 17, p. 217. {

I Cor. 6, :17, p. 56, 103, 134.

I Cor. 9, 110.

I Cor. 9, 27, p. 81. J

I Cor. 10, 3, p. 179.

I Cor. 10, 11, p. 218.

I Cor. 11, 5, p. 72.

I Cor. 12, 3, p. 191.

I Cor. 12, 9, p. 18.7.

I Cor. 12, 21, p. 215.

I Cor. 13, 1, p. 147.

I Cor. 13, 2, p. 158.

I Cor. 13, 5, p. 134.

I Cor. 13, 12, p. 190.

I Cor. 14, 2, p. 187.

I Cor. 14,, 4—5, p. 45, 187. !

I Cor. 14, 19, p. 191.

I Cor. 14 33, p. 44.

I Cor. 15, 26, p. 14, 82.

I Cor. 15, 27, p. 119.

I Cor. 15, 28, p. 176.

I Cor. 15, 41, p. 187.

I Cor. 15, 49, p. 137, 172.

Epistola Il-a cStre Corinteni

II Cor. 1, 9, p. 222.

II Cor. 1, 22, 5, p. 109.

II Cor. 2, 4, p. 139,

II Cor. 3, 17, p. 190.

II Cor. 3, 18, p. 40, 171.

II Cor. 3, 31, p. 136.

II Cor. 4, 5, p. 116.

II Cor. 4, 7, p. 232.

II Cor. 4, 10, p. 38.

II Cor. 5, 1, p. 228, 38.

II Cor.. 5, 3, p. 40.

II Cor.- 5, 4, p. 38.

II Cor.. 5, 17, p. 206.

II Cor. 6, 14, p. 110.

II Cor. 6, 16, p. 180.

II Cor.. 10, 3, p. 228.

II Cor . 1C1, 4, p. 232.

II Cor,. 10, 5, p. 55.

II Cor . 11
, 2, p. 125, 165.

II Cor . 11 , 13, p. 193.

II Cor . 111, 23, p. 194.

II Cor . 12, 7, p. 48.

Epistola catre Galateni

Gal. 2 , 18, p. 156.

Gal. 3 , 2, p. 191.

Gal. 3 , 3, p. 158.

Gal. 3 , 19, p. 140.

Gal. 3 , 28, p. 185.

Gal. 4 , 1 —2, p. 202.

Gal. 6 , 1, p. 156.

Gal.' 6 , 14, p. 4.

Epistola catre Eieseni Epistola I-a catre Timotei
I Tim. 1, 5, p. 158.

Efes. 1, 21, p. 213.
I Tim. 2, 8, p. «4.

Efes. 2, 6, p. 213.
I Tim. 4, 9, p. 87.

Efes. 2, 14, p. 190.
I Tim. 5, 6, p. 228.

Efes. 2, 14—16, p. 224.

Efes. 2, 16—17, p. 190. Epistola cStre Evrei
Efes. 3, 18—19, p. 216.

Efes. 3, 40, p. 156. Evrei 1, 1, p. 165.

Efes. 4, 9, p. 14.
Evrei 1, 3, p. 139.

Efes. 4, 13, 120, 191.
Evrei 2, 2, p. 140.

Efes. 4, 17.
Evrei 2, 11, p. 95, 202.

Efes. 4, 22, p. 137.
Evrei 2, 18, p. 200.

Efes. 4, 24, p. 137. Evrei 3, 6, p. 229.

Efes. 4, 24, p. 201. Evrei 5, 1—3, p. 179, 207.

Efes. 5, 26—27, p. 183. Evrei 5, 14, p. 231.

Efes. 4, 31, p. 125, 131.
Evrei 6, 4, p. 93.

Efes. 5, 32, p. 153, 195.
Evrei 6, 4—6, p. 158.

Efes. 6, 4—6, p. 158.
Evrei 6, 19, p. 190.

Efes. 6, 11, p. 136.
Evrei 9, 6—7, p. 217.

Efes. 6, 11, p. 158.
Evrei 9, 8, p. 217.

Efes. 6, 12,96, 128,131, 158.
Evrei 9, 11—13, p. 179, 207,

Efes. 6, 15—17, p. 130, 132.
Evrei 5, 14, p. 231.

Efes. 6, 16, p. 132, 158.
Evrei 6, 4, p. 93.

Evrei 6, 4—6, p. 158.
Efes. 6, 22, p. 9. Evrei 9, 6—7, p. 217.

Epistola catre Filipeni Evrei 6, 19, p. 190.

Evrei 9, 8, p. 217.
Filip. 2, 7, p. 154. Evrei 9, 11—13, p. 179, 207,
Filip. 2, 12, p. 80.

217.
Filip. 2, 13, p. 192.

Filip. 3, 9, p. 189.

Filip. 3, 12, p. 20(9.

Filip. 3, 20, p. 30, 110, 133,

177, 227.

Filip. 3, 21, p. 137.

Epistola catre Coloseni

Col. 1, 11, p. 122.

Col. 1, 18, p. 154.

Col. 2, 9, p. 147.

Col. 2, 15, p. 5.

Col. 2, 18, p. 179.

Col. 3, 14, p. 147.

Col. 3, 15, p. 177.

Epistola I-a catre

Tesaloniceni

I Tes. 4, 17, p. 42.

I Tes. 5, 5, p. 11.

I Tes. 5, 19, p. 112.

I Tes. 5, 19, p. 156.

• Epistola Il-a catre

Tesaloniceni

II Tes. 1, 8, p. 139.

II Tes. 2, 8, p. 136.

Evrei 9, 28, p. 207.

Evrei 11, 25, p. 53.

Evrei 11, 37—38, p. 68.

Evrei 12, 13, p. 139.

Evrei 12, 29, p. 139.

Epistola Sf. Iacob

Iacob 1, 18, p. 229.

Iacob, 4, 4, p. 188.

Epistola I-a a

Sf. Apostol Petru

I Petru 2, 8, p. 143, 162.

I Petru 2, 9, p. 138, 153.

I Petru 2, 21, p. 138.

Epistola a Il-a a

Sf. Apostol Petru

II Petru 1,4, p. 138, 196,210,

228.

II Petru 1, 19, p. 138.

II Petru 2, 9, p. 153.

Apocalipsa

Apoc. 3, 24, p. 174.

Apoc. 5, 12, p. 207.

Apoc. 17, 14, p. 153.



INDICI ANALITICI REALI 51 ONOMASTICI 389

INDICII ANALITICI REALI $1 ONOMASTICI **

ACTIVITATE omeneasca si har dumne-
zeiesc. In prima faza a vietii duhov-
nicesti omul trebuie sa lupte (Ma-
tei21,12; XIX; XXVI, 21 ; XXIX, 5) ;

Dumnezeu pune la incercare sufle-

tele si observa dragostea care pre-

cede vointa lor ; XXXII, 7 : El se

micfjoreaza in folosul celor mici. In

a doua faza, ele vor putea incepe
in slava cu ajutorul dumnezeiesc
total (Gal. 5, 22).

ADAM ; Adam personifica omenirea
(XII, 13). Inainte de cadere (XII,

6—8
; XI, 5 ; XV, 25). Neasculta-

rea, inspirata de orgoliu, a pierdut

pe Adam (III, 1, 3, 4). Caderea lui

Adam a introdus in lume pacatul si

moartea, prin care se manifesta do-
minatia lui satan (XI, 5, 9, 11, 12).

Crestinul se inalfa mult mai sus de-
cit Adam inainte de cadere, Hind
indumnezeit de Hristos si membru
al Trupului Sau (XV, 38—39

; XXVI,
2).

AMARACIUNEA data de grija, teama si

munca permanenta, din pricina ac-

tualitatii pacatului oste continuu
prezenta in Hristos.

ANAHOREZA : Parasirea lumii si a voii
proprii : V, 6; XIV, 1 ; XLVIII, 2

;

XLIX, 4, 5.

APATIA, rod al iubirii (XVIII, 10, II,

5; XXVII, 9, 14—16; XXVI, 14—
16; X, 2—5; XLV, 7). Cel care a

ajuns la «caritatea desavirsita», care
corespunde cu «perfecfiunea» unirii

cu Hristos, este tot asa de strins

stapinit de har, incit ispita nu se
mai poate apropia de el, decit pe
dinafara, fiindca satana nu incetea-

za niciodata lupta (XXVI, 14—16).
Aceasta este masura perfects a ne-
patimirii, rod al caritatii. Dar chiar
si aici harul nu constringe ; daca
cei desavirsifi nu pot pacatui, e

pentru ca nu aleg a o face ; intr-

atit gratia abunda in ei. Dar ea «la-

sa pe cei spirituali si chiar si pe cei

desavirsifi sa aiba vointa lor».

(XXVII, 11).

APOSTOLI : (VI, 7 ; XXVIII, 6 ; XXXII,
5; XVII, 11 ; XVIII, 5).

ASCET, identic cu staret, ca superior
al unui grup de calugari : LIU, 8.

ATENJIUNE -. Localizarea intelectului in

inima duce la lupta elementelor in-

vizibile si netrupesti ale sufletului

impotriva celor vizibile si trupesti

la atentie, care este una dintre ar-

26 - S£intul Macarie

mele cu care se apara de ori-ce dis-

tractie (IV, 3; IX, 10, 11, 13; XV,
47; XXXI, 1—3), alaturi de ruga-
ciunea continua.

Vezi exceptionalul volum al aba-
telui PLAC1DE DESE1LIE, «Les Ho-
melies de \Saint Macaire, Le Saint

Esprit et le Chretien » din colectia

«Spiritualite orientale», nr. 40 (Ab-
baye de Bellefontaine, 1984), a

carui Introducere (49 p.) am folo-

sit-o din plan.

BATALIE NEVAZUTA incepe dupa ce
harul Duhului Sfint a fost pierdut
si omul n-a mai putut sa vada cu
ochii lui adevarata Lumina, Soarele
dreptatii (XVII, 3; XXVIII, 4—5).
Cita vreme pacatul domneste in el,

gindurile sint pline de negurile ne-

Stiintei, orbire si uitare (V, 2—4) si

intreaga creatie a devenit captiva
cu el (XI, 5). Iar cind renunta la

lume, placeri, slava, dominatie, o-

noruri lumesti... atunci descopera
in el dusmani ascunsi, patimi, le-

gaturi nevazute, razboaie secrete, o

lupta si o incaierare prefacuta
(XXI, 5). Este adevarata batalie

dupa Dumnezeu a sufletului impo-
triva sugestiilor nevazute si nume-
roase ale puterilor rele amintite de
Apostol. (Efes. 6, 12). Aceste du-
huri rele, nevazute, inving pe cole

vazute pe masura ce sufletul neva-
zut si netrupesc biruieste trupul
(LIII, 6; III, 3—4). Atentia la pa-
za de distractli (IV, 3; IX, 10, 11,

13; XV, 47 si XXXI, 1—3 si mai
ales rugaciunea continua (XL, 2)

sint armele sigure. In acest prim
stadiu al luptei insa, omul trebuie

sa si-o faca violenta, pract'tcind

toate virtutile (XIX, 3—4, 2 ; LIII,

3 si Matei 11, 12).

BISER1CA este cuvintul care se refera

atit la un suflet cit si la toata mul-
timea credinciosilor. Caci sufletul

manifesta toate ideile si ele for-

meaza o Biserica pentru Dumnezeu,
caci sufletul este destinat unirii cu

Sotul ceresc si sa se amestece cu
ceea ce este in cer... Aceasta se re-

fera si la total si la indivizi (Ezech.,

16, 6— 10). Biserica dezvolta harul
dumnezeiesc in inimi, mijlocind li-

bertatea lor si zidirea Bisericii ce-

resti pentru fericirea lor vesnica.

BOTEZUL e principiul vietii duhovni-

cesti : Matei 25, 15—28
;

(H.I., XLIII,
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1). Mesalienii, care au fost confun-

dati cu macarienii invatau ca Botezul

nu serveste la nimic celor care-1 pri-

mesc, acest folos aducindu-1 numai
rugaciunea neintrerupta, care izgo-

neste demonii pentru ca apoi sa

intervina Duhul Sfint care libereaza

trupul de inclinarile spre patimi si

de tot raul. Nici postul nu mai e

necesar, nici invatatura care frinea-

za si indrumeaza in asa fel incit

credinciosul vede toate si se bucu-

ra chiar de vederea Sfintei Treimi

(Theodoret al Cirului, dupa Kmos-
ko, col. CXC sq.).

BUNATATEA lui Dumnezeu ll face sa

coboarc din maretia Sa 51' sa stra

bata abisul care-L desparte de cre-

aturile Sale, pentru ca ele sa par-

ticipe la viata Sa dumnezeiasca, s-o

cxperimenteze si s-o guste ca «dul-

cea bunatate» (IV, 12—13; XXXI,
4; UI, 7).

CHIPUL lui Dumnezeu a fost reprodus

in Adam (I, 7; XII, 1, 6). Chipul a-

cesta a fost pierdut prin pacatul lui

Adam (XII, 1). Rolul Sfintului Duh
este de a ne uni in mirul bucuriei

cu Iisus Hristos, in aceeasi ungere,

incit sa avem aceeasi substantia si

acelasi trap ca al Lui (XLIII, 1). «Cu
Duhul Sau, cu propria substanta,

lumina nestinsa, Hristos «Bunul Ico-

nograf zugraveste in noi un om
ceresc dupa propriu-I chip» (XXX,
4—5).

COEXISTENJA pacatului cu harul la

cei botezati. Desi aspra lupta du-
hovniceasca este partea oricarui bo-

tezat, cu tot datul duhovnicesc al

Sfintului Duh, pacatul ramine pre-

zent in el, invata Pseudo-Macarie
cu insistenta. Saminta aruncata de
Domnul pe pamint dupa caderea
lui Adam este acoperita de spini

si ciulini, pina ce harul biruieste si

vapaia soarelui ceresc ii pirjoleste

(II Tim. 2, 5).

COMUNIUNEA cu Duhul Sfint a inceput
la Rusalii, cind omul este chemat
sa devina prin har ceea ce e Dum-
nezeu dupa fire (XII, 18; II, 5; IV,

9 ; XXXIX, 1 ; XLIV, 5). Viata si

pacea sufletului este comuniunea
mistica si inefabila cu Imparatul
cerurilor (IV, 15).

CONCUPISCENJA este nazuinta fireas-

ca si fara regula spre placerea tru-

peasca. Regula fireasca a sufletu-

lui, creat de Dumnezeu, este de a-L

iubi si a I se darui, pe cind aceea
a trupului facut din pamint prefers

pe cele materiale si trupesti (LVI,

3). De aceea trupul, daca nu este

prefacut prin har, prefera cele pa-
mintesti si materiale : hrana, bau-
tura, imbracamintea si alte bunuri
asemanatoare. Aceasta nu implica
nazuinte rele. Dar cind satana il im-
pinge spre placerile fara regula,
atunci acestea se grefeaza pe in-

stinctele legitime. Consimtamintul
cugetului si vointei la aceasta ten-
ding neregulata aduce dominatia
acestei cautari a placerilor, care de-
vine o prapastie fara fund (XXV,
1, 2; XV, 49).

Botezul slabeste, dar nu stirpeste,

inclinarile concupiscentei ; el este
ca o saminta sanatoasa al carei rod
este acoperit de spini, ciulini si

palamida, care-1 si distrug, daca
Soarele ceresc nu-i arde i-i pra-
padeste (XV, 41—42; XXV, 21).

Caci daca harul da puterea de a
combate pacatul, acesta nu aduce

pieirea concupiscentei din suflet

(VIII, 5; XXVII, 13): «Nu obser-
vam noi ca chiar dupa Botez ne-
curatul are locul lui, unde intra si

face ce vrea ?» (XV, 14). Depinde
de vointa omului si de propriu-i
liber arbitru sa cinsteasca pe Du-
hul Sfint, sau sa-1 dezonoreze (Gal.

3, 3; I Tes. S, 19; Efes. 4, 30; 6,

11).

CONTEMPLAREA e rar folosita de
Pseudo-Macarie in sensul unci vizite

a Duhului Sfint, pentru ca prin reali-

tatile create, credinciosul sa per-

ceapa chipul lumii ceresti si du-
hovnicesti, ale caror umbre si sem-
ne sint ele (LIII, 15; XXXIII, 4).

Evagrie va numi Theologia contem-
plarea lui Dumnezeu, prin care su-

fletul contempla fara incetare slava
adevaratei Lumini si adevaratului
Soare al dreptatii, care stralucesc
in chiar inima celui credincios.

CORPUL e mantaua buna a sufletului

(IV, 3—4) si chipul lui (XXX, 3),

destinat sa fie transformat intr-o zi

prin focul Dumnezeirii. Faptele pa-
catoase nu pureed de la trup, ci

din intelect si vointa, care consimt
la o tendinfa fara rinduiala.

Nu numai sufletele, ci si trupu-
rile crestinilor sint membre ale lui

Hristos ; ele vor fi transfigurate la

parusie, ca Insusi Domnul pe Ta-
bor (XV, 38).
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Ca si Sf. Irineu, Pseudo-Macarie
crede ca sufletul este «un corp
subtil", ca ingerii si demonii (IV,

9), amestecat cu trupul si indepli-

nind toate activitatile vitale (IV,

9—12) ; deci are o forma aseme-
nea tru/pului (XVI, 7 ; VII, 7).

CORPUL LUI HRISTOS este Biserica

caci, dupa cum multe iampi sint

aprinse de un singur foe, tot asa
trupurile sfintilor, fiind membre ale

lui Hristos, trebuie sa devina ceea
ce este El (XV, 38). «Cel re sfin-

teste si cei care sint sfin{iti» sint

iesiti din Acelasi, unsi toti cu un
untdelemn al bucuriei (Evrei 2, 11;
Ps. 44, 8).

CREATIA omului i-a oferit un al doi-

lea suflet, asemanarea, dar al Du-
hului (LII, 5; XV, 22). «Istoria lui

Adam, este aceea a intregii sale

rase si numele lui poate fi folosit

ca un colectiv, indicind toata uma-
nitatea, Adam eel total (XII, 13

;

XV, 32), fiindca firea omeneasca
este una (XV, 36). Creaturile par-
ticipa la captivitatea omului cazut
(V, 2—4) si dupa cum sufletul e

viata trupului, tot asa in lumea ce-

reasca si vesnica, Duhul lui Dum-
nezeu, care este viata sufletului,

caci fara acest suflet care este
Duhul, sufletul nostru este mort
pentru lucrurile de sus si devine
nefolositor (XXX, 5).

CRE$TERE DUHOVNICEASCA. Indum-
nezeirea omului cazut cere din
partea lui o indelungata lupta spi-

rituals, fara vointa lui Dumnezeu,
nefacind nimic, «din respect fata

de liberul arbitru» (XXXVII, 10;
IX, 1—7; XXI, 5; XXVI, 18; LII,

2). Prima din cele doua etape ale
vie(ii duhovnicesti consta intr-o

lupta dura ?i nu lipsita de violenta,
silindu-se sa indeplineasca tot ceea
ce a fost rinduit, si cu care n-a
fost obisnuit, ca «rugaciunea ini-

mii», etc. (XIX, 3—4). In felul acesta
observa in ce masura se manifests
legea dragostei care depinde de
propria vointa si libera alegere
(XXIX, 5). Dupa ce omul a com-
batut pacatul in mare suferinta si

libertatea lui s-a manifestat, incepe
a doua faza, in care «el va pazi

intru totul, fara violenta si obo-
seala, poruncile Domnului, daca nu
El lnsu?i le va Sndeplini in cre-

dincios, producind roadele Duhului

in toata curatia (XIX, 2). Atunci
lumina lui Hristos straluceste si iu-

creaza in el intr-o bucurie de nc-s-

pus (XIV, 2), nasterea de sus si

filiatia dumnezeiasca adoptiva rea-

lizindu-se pe deplin (XVIII, 7 ;

XLVIII, 6; XLIX, 2—3). Se accen-
tuiaza afirmatia apostolica dupa
care sint fii si mostenitori ai lui

Dumnezeu cei condusi de Duhul
Sfint : (Rom. 8, 14, 17 si XLIV, 9).

CRE$TINUL este omul care a reusit sa
faca experienta harului, adica sa

guste din suavitatea Domnului in

plinatatea lucrarii Duhului, lumina
lui Hristos stralucind si lucrind in

el intr-o bucurie de nespus (XIV,

2). Se realizeaza astfel pe deplin

ceea ce era in germene Botez,

nasterea de sus si infierea dumne-
zeiasca adoptiva (XVIII, 7 ; XLVIII,

6 ; XLIX, 2—3). Crestinul a gustat,

s-a hranit si ?i-a potolit setea de
adevar (XXVII, 7 ; V, 4—5).

CRUCEA : Teologia mintuirii care invata
ca, insusindu-si firea noastra si

luind trupul nostru le amesteca cu
Duhul Sau dumnezeiesc, pentru ca
firea noastra sa primeasca «sufle-

tul ceresc» (XXXII, 6; XXIV, 3—4),
deci mintuirea prin contactul Dum-
nezeirii cu omenirea, nu exclude
patiraa si crucea. Caci tocmai con-
tactul cu moartea in propriu-I

corp, Mintuitorul distruge moartea
Si libereaza pe om de inlantuirile

iadului (XI, 10—12 ; LII, 2). De la

primul Adam moartea domnea asu-
pra tuturor oamenilor si Apostolul
Pavel aminteste ca predica pe Iisus

Hristos Cei rastignit ; scandal pen-
tru iudei si nebunie pentru greci,

dar pentru crestini puterea si in-

telepciunea lui Dumnezeu (Nu-
meri 21, sq. si I Cor. 1, 23). Darul
Sfintului Duh asimileaza progresiv
pe crestin cu Hristos pinS ce ajunge
la desavirsirea plinatatii Lui (XLIII,

1; XXX, 4—5; XVIII, 10—11).
«Dupa cum Domnul a trecut prin

suferinta si cruce, ca sa fie slavit

Si sa stea la dreapta Tatalui, tot

a?a trebuie sa suferi si tu cu El

Si sa fii rastignit cu El ... pentru a
fi unit cu trupul lui Hristos si sa
domnesti cu El» (XXVII, 1). Textul
aminteste traditia Schitului privi-

toare la Macarie eel Mare, unica
in aghiografia veche si care istori-

seste rastignirea lui de un heruvim
Si unirea lui cu Hristos in podoa-
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bele virtutilor si parfumul lor

(XIII, 3, 6), neidentificlndu-le insa

cu stigmatizarea medievala a mis-

ticilor apuseni.

DEMON, DRAC, satana isi exercita do-

minatia asupra lumii prin greseala

lui Adam — nesupunerea orgolioa-

sa — care a introdus in ea pacatul

si moartea (XI, 5, 9, 11, 12). Pa-

catul este «o oarecare for(a spi-

rituals si netrupeasca a lui satan

(XXIV, 3) prin care el locuieste in

om (Matei 12, 43—45) si-1 rapeste

lui Dumnezeu (XI, 11). Pacatul se

manifests prin patima, atractii de

diferite forme ale raului (XXIV, 6),

care se traduc in acte dupa consim-

tamintul launtric dat lor (V, 10;
XV, 50), patimile devenind a doua
natura a omului. Dar eel ce re-

nunta definitiv la lume, la place-

rile trupesti, la slava, dominatia pa-

minteasca si la onoruri omenesti,
descopere in sine pe dusmanii as-

cunsi, patimi secrete, o lupta neva-
zuta si necontenita (XXI, 5), pc
care o aminteste Sfintul Pavel : du-

hurile nevazute si netrupesti in-

vingind trupul si singele (Efes. 6,

12). Este o lupta nevazuta in care

armele vor fi atentia la petrece-

rile lumesti (IV, 3; IX, 10, 11, 13;
XV, 47; XXXI, 3) si, mai ales, ru-

gaciunea necontenita (XL, 2), omu-
lui raminindu-i puterea de a chc-

ma in ajutor pe Domnul (XX, 7—8).

DISCERNAMlNTUL cere o deosebire a

binelui si raului, pentru ca sa du-
cem o via(a dreapta si fara intor-

saturi. Exista o asemanare si intre

trup si suflet, intre cele trupesti si

cele sufletesti, intre cele vizibile

si cele indivizibile. Sufletul poate
intoarce si departa membrele trupu-

lui de obiectele primejdioase la ve-
dere, de cuvintele rusinoase si urite

pe care le aude, ca si de imagi-
natii, aparind inima si impiedicind
gindurile sa divagheze prin lume.
Stufisul gindurilor necurate poate
fi traversat cu multa grija si aten-

tie ca sa deosebeasca si sa res-

pinga gindurile straine venite de la

puterile opuse. Caci pe cind efec-
tele hatului sint bucuria, pacea, iu-

birea ?/ adevarul, manifestarile pa-

catului sint pline de tulburari. Pen-

tru fericirea sa, credinciosul are ne-

voie de luminosul soare al dreptaU'.

care sa straluceasca si sa se ridice

in inima sa ; asa va dobindi un su-

flet biruitor in lupta.

DORUL DE DUMNEZEU este nesfirsit si

Sfintul Grigore de Nyssa il formu-
leaza ca epectaza, ca dor nesatisfa-

cut si fara termen (XXVI, 17), caci

Domnul este infinit si de necuprins
si crestinii nu pot spune ca L-au
sesizat, ci ramin smeriti cautindu-L
zi si noapte (Ibidem). Si au constiinta

de a nu fi facut nimic ca sa se

apropie de El, din pricina dragos-
tei lor fara limite si nesatisfacut

(X, 4), pentru ca ei stiu ca slava
care straluceste acum in inima cres-

tinilor, va imbraca si trupurile lor

(V, 22; XII, 14) si ca vor fi mereu
cu Domnul si vor domni cu El in

veci de veci (V, 26).

DUHUL SFlNT. Prin pacatul lui Adam,
omul a pierdut comuniunea cu
Duhul Sfint (XI, 5—12; XII, 6).

Unirea cu Duhul Sfint este expri-
mata de Pseudo-Macarie prin ter-

menii de comunicare si de ames-
tec, care exprima unirea firii ome-
nesti si a harului necreat la cres-

tin, pe care mai lirziu au expri-

mat-o prin «perihorcza», patrundere
(II, 5; IV, 29; I, 1). «Crestinul
gusta Dumnezeirea Domnului in

plinatatea simtirii si energiei Du-
hului cind lumina lui Hristos stra-

luceste si lucreaza in el intr-o

bucurie de nespus» (XIV, 2).

Pecetea Duhului Sfint in inima
este in relatie cu semnul crucii

(XXX, 5; Apoc. 7, 2—4; Ezech. 2.

9; V, 26; XII, 13); atractia pentru
Dumnezeu si virtutile evanghelice
ni le da Duhul Sfint cu for(a de
a executa toate invataturile Dom-
nului (I, 5—6; IV, 11—15; XXIV,
3—4). Din cer coboara unda de la

Dumnezeu si sufletul care a pri-

mit-o ca Eva, care daca nu s-ar

fi unit cu Adam, ar fi ramas ste-

rila, fara unirea cu Duhul si ames-
tecul cu Soful ceresc, Hristos, ar

fi ramas fara roade pentru Impa-
ra(ia cerurilor.

ECONOMIA este cuvintul pe care Pseu-
do-Macarie il foloseste pentru ca

«sa arate dispozi(ia prin care Dum-
nezeu, renuntind sa foloseasca atot-

puternicia Sa, care ar putea sa se

transforme intr-o clipita, se adap-
teaza la nevoile noastre si ascunde
lucrarea harului Sau ca sa respecte
libertatea noastra si sa ne apere
de ingimfaren (Deseille, p. 38) : E
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vorba despre o «retragere pedago-
gics a harului» si de o «tristete

educativa» (XV, 29; XVI, 3, 4, 13;
XVI, 7 ; XXVI, 7 ; XXVII, 9 ; XXIX,
2; XXII, 10; XL, 7). Apoi, Dum-
nezeu, miscat de iubire, iese din
Sine si se proportioneaza cu omul,
iar creatura, dc asemenea, primeste
in sine aceasta realitate straina

care estc gratia cereasca (IV, 6).

EUHARISTIA. «Daca voim sa ne nas-

tem din Tatal ceresc, trebuie sa

facem ceva, care depaseste masura
celorlalti oameni ca elorturi, lupto,

zel, mila .purtare foarte buna, sa

traim in credinta $i teama, pentru

ca vrem sa obtinem bunuri asa de
mari si sa avem pe Dumnezeu ca

mo?tenire (Ps. 15, 5), sa nu-L do-

rim decit pe El, cu un dor, o foame
Si o sete cxtrema» (XIII, 3 ; XXIX,
5).

EXPERIENJA HARUWI o lac crestinii

cind au intrat in al doilea stadiu

al vietii crestine ; atunci nasterea

de sus Si filiatia dumnezeiasca adop-
tiva sint desavirsite (XVIII, 7

;

LXVIII, 6; XLIX, 2—3). «Ei au
trecut din moarte la viata si au
experienta unei alte slave, pentru
ca au lost raniti de alta frumu-
sete, au participat la alte bogafii

Si au avut impresia do a participa

la alt spirit" (V, 4—5). Semnelc
distinctive ale acestei noi faze ale

vietii crestine, sint sentimentul,

gustul, siguranta, puterea, lucrarea
Duhului Sfint (XV, 20).

EXTAZUL se realizeaza celor prea iu-

biti de Domnul, cum zice Isaia :

«Asa cum soful se bucurd de sotiu

lui, Domnul se va bucura de tine»

(Isaia 62, 5). Se intimpla ca, fiind

ocupat toata ziua de treburile sale,

isi rezerya o ora pentru rugaciune,
omul sau launtric e rapit la ruga-
ciune si c 'ransportat in profun-
zimile infinite ale altoi lumi, cu
o mare suavitate, in asa fel incit

intelectul sau sa fie oxilat de aici

de jos, ridicat la inaltimi si rapit
acolo. In aceste momcnte, el uita
cu totul gindurile relative la gri-

jile pamintesti, pentru ca e umplut
Si stapinit de gindurile care-1 due
spre rcalitatile dumnezeiesti, ce-

resti, infinite si de neinchipuit, spre

lucrurile minunate, pe care buzele

omene?ti nu lc pot exprima, in a?a

fel • incit intr-o asemenea clipa sa

ajunga sa ceara si sa doreasca ca
sufletul sau sa poata parasi lumea

aceasta cu aceasta rugaciune» (Vlll,

1—2). «In asemenea momente omul
ajunge la libertate si atinge ultima
masura ; atunci e curat ?i liber de
pacat» (VIII, 3).

GRAJIA face pe om ceea ce este

Dumnezeu dupa natura (II, 5 ; IV,

9), adica «sa dobindeasca o fire

dumnezeiasca (XLIV, 59), darul lui

Dumnezeu fiind facut «din substanta
Dumnezeirii» (XXXI, 1), — (sub-

stanta insemnind aici ceva real).

La cei botezati coexists harul si

pacatul (XXVI, 21) si biruiesc cei

ce lupta dupa rinduieli (II Tim.
2, 5) si Dumnezeu nu lace nimic
iara vointa omului din respect lata

de liberul arbitru (XXXVII, 10; IX,

1—7; XXI, 5; XXVI, 18; LVI, 2).

Harul este prezent in doua fe-

luri : in perioada de lupta este as-

cuns (XV, 29; XVI, 3, 4, 13; XXVI,
7; XXVIII, 9; XXIX, 2; XXXII,
10; XL, 7); iar in perioada a doua,
de biruinta pe fata, intr-o bucurie
de nedescris (XIV, 2), fiindca infie-

rea adoptiva si nasterea de sus au
obtinut realizarea deplina (XVIII,

7; XLVIII, 6; XLIX, 2—3).
GUSTUL (dorul) de Dumnezeu a fost

pierdut odata cu orbirea duhovni-
ceasca, care impiedica pe om sa
vada Lumina adevarata, Soarele
dreptatii (XVII, 3; XXVIII, 4—5).
Numai dupa ce valul intunericului

se va indeparta, el va mai putea
«gusta suavitatea Domnului», in

bucuria Duhului (XIV, 2—3). Pina
atunci domina in el ignoranta, or-

birea si uitarea (V, 2—4).

HOMONIMIA a fost imprumutata de
Pseudo-Macarie de la Origen, care
a dedus-o din textele biblice, Scrip-

tura zicind ca «lucrurile netrupesti
sint desemnate prin lucrurile tru-

pesti... Scriptura zice ca in om sint

doi oamenin (cf. 2 Cor. 4, 16; Rom.
7, 22). Omul exterior are ochi ;

omul interior are si el ochi si asa
mai departe despre membre...» (De-
seille, p. 22—23).

Domnul nostru IISUS HRISTOS ne-a
mintuit prin Intruparea Sa rascum-
paratoare, dindu-ne din nou darul
Duhului Sfint pierdut prin ncascul--

tarea lui Adam, care ne-a supus
rautatii patimilor. Cu acest dar oa-
menii inving patimile progresiv si

se restabileste astfel curatia origi-
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nara, care ne da posibilitatea par-

ticiparii din nou la natura divina
(IV, 6—7). Pseudo-Macarie formu-
leaza Intruparea mintuitoare pe
scurt, prccizind toate elementele ei :

Ea este urmarea hotaririi Tatalui
si a Fiului ca El s5 Imbrace trup

omenesc, ascunzind Dumnezeirea
Sa, pentru ca eel asemenea sa fie

salvat prin Cel asemenea, dindu-si

viata Sa pe Cruce.

Luind trupul nostra si natura

noastra Domnul «le amesteca» cu
Duhul dumnezeiesc, pentru ca fi-

rea noastra sa primeasca «sufletul

ceresc» (XXXII, 6) si ca urmare a

unirii ipostatice, «Duhul Sfint

aprindea inima cea dupa natura
omeneasca» si de la aceasta uma-
nitate sfinta acest foe se putea co-

munica tuturor credinciosilor (XLIII,

1—2 si XV, 38). Umilintele si su-

ferintele Domnului purifica pe om
de ingimfarea sa si-1 Indreapta ca-

tre Imparatia cerurilor.

Conceptia rascumparatoarc este

astfel infruntarea lui Hristos cu
satan (XI, 10—11), pacatul fiind un
fel de energie diavoleasca, «o oa-

recare forta spirituala si netrupeasca
a lui satana» (XXIV, 3) prin care

el actioneazS si stabileste domina-
tia sa (Matei 12, 43—45).

In fiecare om se petrece deci in-

fruntarea lui Hristos si a lui sa-

tana, scrie Pseudo-Macarie, cu
scopul liberSrii omului de eel rau
(XI, 11).

Pentru aceasta a fost nevoie de
Intrupare si de suferintele Domnu-
lui descrise pe larg (XII—XXVI),
cu care se stabileste puternic hristo-

centrismul lui Pseudo-Macarie. Cres-
tinul este astfel asimilat cu Hristos :

Noi primim de la Duhul Sfint in-

dumnezeirea prin Domnul (XLIII, 1 ;

XXX, 4—5). «Cu Duhul sau cu pro-

pria-I substantia, Hristos, «bunul
Iconograf zugraveste in noi un om
ceresc dupa propriu-I chip», intr-o

"dumnezeiasca fototipie» (XXX,
4—5). In felul acesta, crestinul este

asimilat progresiv lui Hristos, pina
la «perfectiunea plinatatii Lui»
(XVIII, 10—11).

tNDUMNEZEIREA este transformarea
omului prin har In ceea ce este
Dumnezeu dupa natura (II, 5 ; IV, 9),

doblndind o fire dumnezeiasca

{XLIV, 5, 9), precizindu-se ca in

vorbirea lui Pseudo-Macarie, ter-

menul de natura-substanta nu in-

seamna esenta lucrurilor, ci numai
ceea ce este real, in opozitie cu
ceea ce n-are consistenti si deci

nu este decit aparent (I, 1). Pentru
realizarea unirii lui Dumnezeu cu
creatura e necesara o miscare ex-
tatica dubla : Trebuie ca Dumnezeu
sa iasa oarecum din Sine si sa se
proportioneze cu omul, iar creatura
sa primeasca aceasta realitate stra-

ina, care este harul ceresc (IV, 6

;

cf. I Cor. 6, 17; IV, 10; IX, 11, 12;
XXIV, 3 ; XLVI, 3, 6) : «Inima este

ranita de o dragoste dumnezeiasca
si de o iubire pasionata de frumu-
setea dumnezeiasca (V, 6 ; XXVIII,
5). Aceasta prima formulare a in-

vataturii despre indumnezeirea omu-
lui prin energiile dumneziesti, scrie

Pr. Placide Deseille in Introducerea
sa, la p. 33, nu are preciziile pe
care le vor aduce Maxim Marturisi-
torul si Grigore Palama.

1NFIEREA ADOPT1VA este obtinuta
cind lumina lui Hristos straluceste
si lucreaza in om intr-o bucurie do
nedescris (XIV, 2). Atunci el are

intelectul si inteligenfa aplicate la

gindiri ceresti si de sus (loan 3 ,3)

si devine copilul lui Dumnezeu
(loan 1, 12).

INIMA e locul si organul intelectului,

dupa antropologia Sfintului Pseudo-
Macarie si sub influenta stoicismu-
lui, intelectul sau cugetul fiind so-

cotit facultatea dominants a sufle-

tului, iar inima organ trupesc.

Cind Lumina lui Hristos stralu-

ceste si actioneaza in credincios
intr-o lumina de nespus (XIV, 2)

si cu un sentiment de siguranta
(XV, 20), inima pricepe cu un in-

stinct foarte sigur ce trebuie sa

faca, trecind prin Vechiul si Noul
Testament, care-i da «cur5tia ini-

mii» (XVII, 15).

«Cind cineva se apropie de Dom-
nul, trebuie mai intii sa-si faca

violenta, ca sa savirseasca binele,

chiar daca inima lui n-o vrea, as-

teptind mereu indurarea Domnului
cu o credintS neclintita : Sa-si faca
violenta, ca sa iubeasca f5r5 sa
aiba dragoste, ca sa fie dulce fara

sa aiba dulceata... sa fie milostiv,

fara sa-i fie mila..., sa suporte dis-

pre(ul, sa ramina iertator cind este

dispretuit... ca sa nu se indigneze
cind este socotit de nimic sau fara
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onoare, dupa acest cuvint : «Nu va
faceti dreptate voi ansi-vd, prea iu-

bi\iior» (Rom. 12 sq.) Ci sa-si faca

violenta ca sa se roage, fara sa
aiba rugaciunea duhovniceasca. Iar

cind Dumnezeu va vedea cum
lupta el si-si face violenta, cind
iraima n-o vrea, El ii va da adeva-
rata rugaciune spirituals, adevarata
iubire, adevarata dulceata, adincul
indurarii, adevarata bunState, in-

tr-un cuvint, va indeplini darurile
Duhului Sfint» (XIX, 3).

Credinciosul trebuie sa se forteze,

ca sa fie in mod obisnuit indura-
tor, dulce, milos si bun, asa cum
invata Domnul (Luca 6, 36 ; Matei
5, 48 i

loan 14, 15; Matei 11, 12;
Luca 13, 24), indeplinind rugaciunea
inimii si curafia inimii (X, 5 ; IV,

14—15; XL, 2).

«Cugetul perfect curatit vede me-
reu slava luminoasa a lui Hristos
fiind cu Domnul ziua si noaptea,
in acelasi fel, in care trupul Dom-
nului, unit cu Dumnezeirea, este
mereu cu Duhul Sfint» (XVII, 4).

«Daca inima omului doreste fara
incetare pe Dumnezeu, el este sta-

pinul inimii sale» (XL111, 3).

INTELECTUL (vou«) facultatea stapind

a sufletului, are resedinta Sn inima

caci «inima stapineste si domneste
asupra intregului organism trupesc
si din clipa in care harul si -a in-

susit inima, domneste asupra tu-

turor membrelor si tuturor gindu-
rilor. Acolo, deci, este intelectul si

toate gindurile. Acolo este intelec-

tul, toate gindurile sufletului si

ceea ce lucreaza in el. lata de ce

harul patrunde in toate membrele
trupului (XV, 20).

ISPITA. In fiecare om se actualizeaza

drama pacatului si rascumpararii,
incepind cu ispita, pe care Pseudo-
Macarie le socoteste ca o lupta

intre Hristos si satana. Puterea

diavoleasca ca si harul dumnezeiesc,
de altfel, este un element strain

firii noastre si contrar orientarii

primare, intrucit aceasta fire a fost

creata ireprosabila si pura (IV, 1 ;

XVII, 3). Prezenta pacatului sc

arata prin patimi, care incep cu
ispite, adica atractii spre diferitele

forme ale rfiului (XXIV, 6).

Ispitele arata libera alegere, spre

ceea ce provoaca, prin ispita, dra-

gostea omului. De aceea Evanghe-

lia arata ca servitorul, care n-a
lucrat potrivit vointei Domnului
sau, va primi pedeapsa mare si ca

se cere mult celui ce a primit mult
(Luca 12, 47—48). Cind omul va ii

luptat intr-o suferinta mare timp
indelungat si cind libertatea lui

va fi dat o marturie de netagaduit
despre alegerea sa, incepe alta

faza a vietii duhovnicesti, linistitd

si biruitoare (IX, 1).

LACRIMILE sint manifestarea harului.

Ele sint varsate in lupta cu satana

(XI, 14), in clipele de consolare a

Duhului Sfint (XV, 26), de bucurie,

de tristete si de frica (XV, 36), fiind

mort pentru Dumnezeu (XVI, 11)

sau pocaindu-se (Ps. 6, 7 ; Ps. 38,

13; Ps. 55, 9; Ps. 41, 4; Ps. 101,

10; XXV, 7).

LEGEA DUHULUI este inscrisa in or-

ganul de directie, sediul ratiunii,

primul organ trupesc rational, adica

in tronul gratiei, unde se afla in-

telectul si toate gindurile sufletu-

lui, adica inima. «Legea scrisa ex-

pune multe taine, dar intr-un fel

ascuns ; calugarului care se roaga
si pastreaza neincetat legatura cu
Dumnezeu, i se vor lamuri si aces-

tea (LVI, 6 ; XLVII si XXXIX ; cf.

loan 2, 27).

LIBERTATEA este o calitate a firii

dumnezeiesti cu care Dumnezeu a

inzestrat pe om : Acesta este creat

dupa chipul si asemanarea Lui,

pentru ca Dmnezeu se hotaraste si

face ce vrea si omul de asemenea,
spre salvarea si spre pieirea lui

(XV, 23). Acest chip nu se pierde,

supus patimilor sau posesor al da-
rului deplin al Duhului Sfint, pas-
treaza liberal arbitru (XV, 23).

Contra vointei omului, Dumnezeu
nu lace nimic din respect iafi dc
llbeml arbitru, cu toate ca poatc
sd. iaca ce vrea (XXVII, 10; IX,

1—7; XXI, 5; XXVI, 18; LVI, 2).

WMINA este crestinul in intregime
(XV, 10), fiindca el devine trans-

lucid, cu totul imbaiat in lumina si

foe si transformat, fara insa a fi

dizolvat si a deveni foe, fiecare

raminind in propria-i fire si pro-
pria persoana, plin de Duhul Sfint.

Domnul lmbraca pe crestini cu ves-
mintele Imparatiei luminii de nespus,
asa ca Imparatia luminii si chipul
ceresc Iisus Hristos sa lumineze
intr-un fel mistic sufletul si sa dom-
neasca in sufletul sfintilor. Ascuns
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ochilor oamenilor, Hristos nu e cu
adevarat vizibil declt ochilor sufle-

tului, pina in ziua lnvierii cind
trupul insusi va fi invaluit si pro-

slavit de lumina Domnului,, lumina
care e deja in om privitor la su-
flet, pentru ca trupul insusi sa
domneasca cu sufletul ... cu pacea
?i lumina sa vesnica (II, 5).

Intelectul perlect purificat vede
continuu slava luminoasa a lui

Hristos, fiind cu Domnul ziua si

noaptea in acela?i lei in care
Trupul Domnului, unit cu Dumne-
zeirea e mereu cu Duhul Slint

(XVII, 4).

MANIHEISMUL este combatut de Pseu-

do-Macarie, care invata ca toate

liintele sint create bune si daca
unele se intorc catre rau aceasta

vine de la liberul lor arbitru (XVI,

1). Trupul, care este tunica buna
a sulletului (IV, 3—4), va fi intr-o

zi transfigurat de locul Dumnezeirii
(XXX, 3 si IV, 10—11).

Sllnta Fecioara MARIA, Maica Domnu-
lui, in fata Domnului pe cruce

plingea in durerile dragostci ci

Si parea rasfcignita cu El. Su-

fletul care iubeste pe Domnul
Si care este intr-o dragoste fier-

binte pentru El si se forteaza sa fie

unit cu adevarat cu Hristos trebuie

sa participe la fel la suferintele

Lui, avind mereu in fata $i pastrind
prezente in memorie plagile la care
1-au supus pentru el. Dar el con-
templa si stralucirea incomparabila
a slavei dumnezeiestii lumini, care

se preface in acelasi chip din slava
in slava sub actiunea Duhului Sfint...

(H. II, 3, 1, 3 ; 3, 2). Abatele Pimen,
staretoil de la Schitul Egiptului, a

spus de asemenea : «Gindul meu
este acolo, unde statea plingind
Maica Domnului, Sfinta Maria, lingS

Crucea Mintuitorului
; si eu as vrea

sS pling mereu asa» (Apoltegme,
144, Pimen).

MARIA MAGDALENA s-a asezat la

picioarele Domnului ca sa-I asculte

invatatura si cvintele Lui au in-

semnat Duh ?i putere care au pa-
truns-o pina la inima si s-au pre-

facut in suflet pentru sufletul oi

si duh pentru duhul ei, si o iorta

dumnezeiasca ii umplea inima. Iar

acolo unde si-a stabilit doraeniul
aceasta forta, a devenit o posesiune
neinstrainabila intr-un mod defini-

tiv. De aceea, Domnul stiind ce i-a

dat i-a spus : «Maria 5i-a aies par-

tea cea mai buna* (Luca 10, 42),

(XII, 16).

MESALIANISMUL socotea de prisos

Botezul ?i postul si invatatura buna,
necesara si folositoare fiind numai
rugaciunea continua ; ea izgoneste
demonul care locuieste in om.

MINISTERIUL cuvintului trebuie sa se
manifeste potrivit experienfei laun-
trice, invata Pseudo-Macarie, fiindca

aceasta experienta nu dureaza mult
(XXV, 3; X, 4; VIII, 1): «Daca
omul ar avea mereu prezente aceste
minuni, care i-au fost aratate si a
caror experienta a avut-o, n-ar pu-
tea sa indeplineasca ministeriul

cuvintului si nici o alta sarcina»
(VIII, 8). Apostolii sint «tipul» cres-

tinilor ajunsi la desavirsire, bogati
de darurile Duhului pentru vestirea
Cuvintului lui Dumnezeu «in toata
puterea si tot adevarul Lui» (XVIII,

11 ; XVIII, 5).

MIRUNGEREA : Experienta harului Sfin-

tului Duh este experienta in Omilii
in termeni care evoca miruirea de
dupa Botez si figurarea ei in Ve-
chiul Testament ca «untdelemnul
bucuriei» (Ps. 44, 8), cu care a fost

uns Hristos. De aceea crestinul este
uns (Hristos dupa XV, 35; XLIII,

1). Prezenta lui Hristos in suflet

este exprimata ca o pecete si am -

prenta (XXX, 5), la care se adauga
semnul crucii din pricina identifi-

carii ei cu semnul cu care sint in-

semnati cei alesi (Apoc. 7, 24

;

Ezech., 9, 4; V, 26; XI, 13) si pen-
tru ca ungerea postbaptismala era
administrata tragindu-se o cruce
(dupa Evhologhiul lui Serapion de
Tmuis).

MINDRIA. Adam, in rai, a pacatuit nu
din pofta trupeasca, ci din min-
drie. Si orgoliul va ramine prime]

-

dia suprema pentru omul in care
harul Duhului Sfint va fi micsorat
la extrem puterea patimilor, in

cele mai inalte grade ale itinerariu-

lui duhovnicesc : Chiar o fire cu-
rata poate cadea in pacatul min-
driei (VII, 4).

Cei care sint indrumati de gratia

lui Dumnezeu pot cadea, desi sint

crati dupa lirea lor. Caci omul in-

cepe sa se aseze pe deasupra ce-

lorlalfi, sa-i judece chiar si sa zica :

«E?ti un pacatos», socotindu-se
drept. Nu ?tii ce zice Pavel : «Mf
s-a dat un ghimpe in trup, un in-
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ger al lui satana, care sa ma bi-

ciuiasca si sa ma impiedice sa ma
ingimlez* (II Cor. 12, 7). Caci chiar

o fire curata se poatc mindri (Cj.

XVII, 6).

NA§TEREA omului a fost areata ire-

prosabila si curata (IV, 1 ; XVII, 3).

«Numai prezenta In om a harului

Duhului Sfint si a «chipului ceresc»

ii poate ingadui sa actioneze elec-

tiv intr-n sens care sa fie conform
cu aceasta orientare a naturii»

(XLV, 7). Natura a fost ranita de
pacatul lui Adam, in fiecare om
actualizindu-se Intreaga drama a

pacatului si a rascumpararii (XI, 11).

Pacatul sau harul pot deveni o a

doua natura. Caci trupul este «tu-

nica frumoasa a sufletului» (IV,

3—4) si chipul lui (XXX, 3) ; in-

toarcerea spre rau depinde de li-

beral arbitru (XVI, 1). Omul este

destinat ca intr-o zi sa fie trans-

figrat de focul Dumnezeirii (XV, 1

,

10— 11). Toti oamenii devin trans-

lucizi, toti sint invaluiti de lumina
si foe si sint transformati. Dar ei

nu se dizolva, cum pretind unii si

nu devin foe, natura lor incetind

sa mai subziste (XV, 10). Astfel,

toata natura lui Adam se poate
intoarce spre bine ca si spre rau.

E in stare sa faca rau, dar poate,

daca vrea, sa nu-1 faca (XXVI, 5).

Domnul nostru Iisus Hristos a venit

ca sa faca din cei care cred in El

niste oameni noi, dindu-le ungerea
luminii si cunostintei Sale, ca sa

verse in ei un vin nou, adica
Duhul Sau. «Vinul nou, s-a spus,

trebuie pus in vase noi* (Matei 9,

17; XLIV, 1). Pentru aceasta, scrie

mai departe Pseudo-Macarie (LIII,

15), crestinul trebuie sa se obisnu-
iasca sa gindeasca continuu la cele

bune si sa Indrepte intelectul sau
pe calea dreapta, asteptind in fie-

care clipa vizita Duhului Sfint.

OMUL este facut dupa chipul si ase-
manarea lui Dumnezeu, ca o crea-
tura rezonabila, mareata, minuna-
ta, frumoasa (I, 7). Supus patimilor,

sau pastrind darul deplin al Duhu-
lui Sfint, Adam pastreaza liberal ar-

bitru, nefiind determinat din afara
de puterea raului sau a Duhului
Sfint. Dar nu afla linistea sa decit

in unire cu Dumnezeu (XLV, 7). tnsa

mindria i-a adus caderea si pieirea

lui Adam. El, eel dintii, a fost mai

presus de toata creatia si de ingerii

insisi (XV, 22). Iar cele asigurate
crestinilor depasesc splendoarea tu-

turor celor vazute si nevazute (IV,

17). Omul nu este ca adevarat de-
plin decit daca poseda al doilea su-

flet, strain firii sale (LII, 1 ; XV, 22).

Iar cind Duhul Sfint lipseste sufle-

tului, atunci e lipsit de asemanarea
cu Dumnezeu.
Pentru Pseudo-Macarie, omui vechi
este omul launtric pe care 1-a mur-
darit si pervertit satana (XXXIII, 4 ;

II, 2). Iar omul nou este omul laun-

tric «amestecat cu harul Duhului
Sfint, asa incit sa aiba alti ochi pe
linga ai sai, alte urechi pe linga

ale lui si inca un cap» (II, 4). El da
o alta forma omului ca suflet si

trup.

PATIMILE vin de la pacatul lui Adam :

«Dupa cum tot neamul omenesc s-a

inmultit pe pamint plecind de la

Adam, tot asa unica rautate a pa-
timilor s-a raspindit in rasa paca-
toasa a oamenilor si stapinul rau-
lui ii agita prin ginduri mereu in

miscare, materiale, desarte si pline
de tulburari» (V, 3).

Patimile manfiesta prezenta pacatu-
lui in om, pacatul fiind — dupa
Pseudo-Macarie — un fel de ener-
gie diavoleasca, «o oarecare forta

spirituala si necorporala a lui sa-

tana" (XXIV, 3), prin care el actio-

neaza si asigura stapinirea sa. Ex-
presiile care-i sint aplicabile sint

schimbatoare intre ele. Fiindca Pa-
vel zice ca satana locuieste in om,
se poate spune si ca satana locu-

ieste acolo, — idee sugerata de alt-

fel de Evanghelie (Matei 12, 43

—

45). Ele sint, deci, supra adaugate
la natura, au devenit, deci, ca un
fel de natura a noastra (IV, 8).

Darul Duhului Sfint schimba insa
situatia : Valul de negura care aco-
pera pe pacatos e ridicat, ingadu-
indu-i «sa guste din bunatatea Dom-
nului in bucuria Duhului (XIV, 2—
3).

PECETEA Duhului Sfint este daruita ce-
lor care sint unsi dupa intelect in
omul launtric cu untdelemnul sfin-

titor si datator de bucurie, ceresc
si duhovnicesc, ca gaj al Duhului
Sfint (2 Cor. 1, 22; 5, 5), «Paracle-
tul», care consoleaza si bucura pe
cei care sint in suferinta (XVII, 1).

Cel ce lupta iinpotriva sa si a por-
nirilor patimase e judecat demn sa.
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patrunda in valurile inalte ale Du-
hului Sflnt, este tndumnezeit, devi-
ne copilul lui Dumnezeu si primeste
pecetea cereasc5 pe suflet — ca un
demnitar foarte inalt.

Intr-adevar, Duhul Sfint este «unt-
delemnul bucuriei» (Ps. 4, 7), cu
care a fost uns Hristos si de aceea
crestinul, care participa la aceasta
ungere, este un «Hristos» (XV, 35

;

XLIII, 1). Iar prezenta lui Hristos in

suflet este numita pecete si impri-
mare (XXX, 5). Dar aceasta pecete
a Duhului Sfint este pusa in lega-
tura cu semnul Crucii, pe de o par-
te din pricina identificarii ei cu
semnul cu care sint insemnati cei

alesi (Apoc. 7, 2—4 j Ezech. 9, 4

;

V, 26; XII, 13), iar pe de alta parte
pentru ca ungerea postbaptismala
se facea cu o cruce (XVII, 1 ; XV,
42), care se insemna astfel si pe in-

telect si pe inima.

PERFECJIUNEA depinde de liberul ar-

bitru (XXVII, 11). Pentru Macarie,
care vede in Apostoli «tipub> cres-

tinilor ajunsi la perfectfune, pentru

ca sint bogati in darurile Duhului
Sfint si ei pot vesti Cuvintul lui

Dumnezeu «cu toata puterea ?i ade-
varul Lui» (XVIII, 5). Caci numai
ei pot sa invete intr-un mod precis

Si cu o intelepciune sustinuta do
experienta lor, c3ile unitatii dumne-
zeiesti (XVII, 11). In Omilia a VIII-

a Pseudo-Macarie precizeaza ca
omul poate sa se inalte pina la a

douasprezecea treapta a perfectiunii

(VIII, 4). Apoi gratia sa micsoreaza,
el coboara o treapta si se mentine
continuu pe cele unsprezece trepte.

Dar n-ar suporta s5 auda vorbind
sau s8 se ingrijeasca de propriile-i

necesitati, sau de acelea ale frati-

lor sai, ori de slujirea cuvintului.

Deci «zidul de despartire» (cf. Efes.

2, 14) a fost distrus §i moartea in-

vinsa... Totusi, eel ce este in aceas-
ta stare, marturiseste ca nu este cu
totul desSvirsit nici fSrS de pScat
1VIII, 5).

Tema esentiala a spiritualitatii lui

Pseudo-Macarie ramine dorul de
Dumnezeu, «epectasa». Sf. Grigore al

Nyssei spunea cS ai vazut cu ade-
varat pe Dumnezeu dac5 nu incetezi

de a-L dori. Iar Pseudo-Macarie a-

firma ca cea mai rea intimplare in

viata duhovniceascS este de a crede
ca ai de ajuns si de a zice : «e des-
tul» (XXVI, 17). Caci Domnul este

infinit si de necuprins si crestinii

nu indraznesc sa spuna ca L-au in-

teles si-L cauta zi si noapte» (Ibi-

dem).

PERSOANA omeneasca rSmine distinc-

ta in unirea cu Dumnezeu : Pseudo-
Macarie precizeaza intr-un text ca-

re precizeaza transformarea eshato-

logica a crestinilor (XV, 10) cele

trei caractere esentiale ale invata-
turii ortodoxe despre indumnezeire

:

1) Ea este o participare reala la fi-

rea dumnezeiasca : «Toti devin
translucizi, toti sint invaluiti de lu-

mina si de foe si sint transformat'i» ;

2) dar ea lasa neatinsa distinctia

naturilor : «Ele nu se dizolva si nu
devin foe, natura lor incetind de a

subzistan ; 3) ca si deosebirea per-

soanelor, «Petre ramine in propria
sa natura si propria sa persoana,
plin de Duhul Sfint».

RENUNJAREA (exterioara), la lume,
sau lepadarea de lume inseamna ca,

credinciosul s-a smuls de dorintele

desarte, de placerile trupesti, de
slava, de dominatie, de onorurile

omenesti, pentru ca apoi sa desco-
pere in sine dusmani ascunsi, pa-

timi secrete, legaturi nevazute, un
rSzboi nevazut...» (XXI, 5).

Intrebarea care se pune dupa
aceea este daca trupul t8u este
strain lumii acum, este oare asa si

intelectul tau, ca sa nu mai calato-

reasca prin lume ? Caci este scris

c5 «unde este comoara ta este si

inima ta* (Matei 6, 21 ; XXVII, 18).

Daca doresti Imparatia cerurilor,

daca vrei sa domnesti cu Hristos in

veci de veci, n-ar trebui atunci sa
prime$ti din toata inima pina la

moarte luptele, muncile, incercarile

si spiritele acestui timp asa de scurt

cit mai dureaza viata prezenta ?

Cfici Domnul ne striga <tcd eel cc
vrea si vind dupa Mine sa-si ia Cru-
cea si sa Md urmeze* (Luca 9, 23).

Far3 s5 se lepede de sine, vrea sa
mosteneasca viata vesnica, ceea ce
este cu neputinta, sciie Sf. Pseu-
do-Macarie (L, 8).

Prin miinile staretului ai dat lui

Dumnezeu toate bunurile tale ; dar
renuntarea este efectiva numai
atunci cind tu nu mai executi vo-
inta sufletului tau, ci te supui au-
toritStii celui care este staplnul su-

fletului tSu fata de Dumnezeu.

C3ci tu nu-ti mai apartii (LIII, 10).
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RETRAGEREA educativa a harului este
simtita !n prima faza a vietii du-
hovnicesti, pentru ca Dumnezeu
pune la incercare fidelitatea omu-
lui 51 dragostea lui (XXIX, 5

;

XXVII, 13; XVII, 6, etc., etc.).

ROADELE activitatii virtuoase sint si

«naturale», cind prin ajutorul haru-

lui omul poate s3virsi binele «prin

el insusi», sint si «perfecte», atunci

cind omul lucreaza. Sfintul Duh
le savirseste cu consimtamintul
sufletului omenesc : «Ca sufletul

care traverseaza flautul, Duhul
Sfint cinta prin sfinti si oa-

meni duhovnicesti» (XLVII, 14).

«Tu iubesti pe Dumnezeu, dar nu in

chip desavirsit ; dar vine Domnul
si-ti da dragostea neschimbatoare si

cereasca. Te rogi intr-un chip na-
tural, cu disctractii ?i o multime de
ginduri. Dumnezeu Hi da rugaciu-

nea pura «in duh si in adevar»
(XXVI, 21).

«Care este activtiatea omului ? Sa
renunte, sa fuga de lume, s3 sta-

ruiasca in rugaciune, sa vegheze
noaptea, sa iubeasca pe Dumnezeu
si pe fratii lui. Aceasta este treaba

lui. Dar daca ramine la activitatea

lui proprie, fara s8 spere sa pri-

measca altceva, daca vinturile Du-
hului Sfint nu sufia peste sufletul

lui si norii ceresti nu se arata, daca
ploaia nu cade din cer, ca sa ude
sufletul, omul nu va putea da Dom-
nului roade vrednice de El» (loan

15, 2). Si Dumnezeu v3zind o buna
hotarire a ta si constatind ca li a-

tribui ceea ce ai savirsit prin natu-
ra ta, Hi va da in schimb ceea ce-i

este propriu, darurile duhovnicesti,
dumnezeiesti si ceresti... veselia si

bucuria» (Cf. Gal. 5, 22; XXVI, 20).

SATANA a ispitit pe Adam asigurin-

du-1 ca ar deveni ca Dumnezeu si

acesta s-a manifestat orgolios, «su-

punindu-se astfel partii dusmanoa-
se» (I, 3, 4; XII, 6). Pseudo-Maca-
rie insista mult asupra faptului ca
greseala lui Adam este izvorul tu-

turor relelor, de care sufera omeni-
rea, fiindca prin ea a pierdut harul
Duhului Sfint pentru urmasii sai si

a introdus in lume p3catul si moar-
tea (XII, 1 si XI, 5, 9, 11, 12). Libe-
rul arbitru se manifesta acum liber

in favoarea raului, satana dominind
acum omul (V, 11). Pacatul a intrat

astfel in lume prin greseala lui

Adam (Rom. 5, 12), fiind o energie

diavoleasca, «o oarecare forta spi-

rituaia si necorporaia a lui satana»
(XXIV, 3). «Dar cind auzi ca in a-

cest timp Domnul a eliberat suflete

din iad si din intuneric, c3 a cobo-
rit la iad si a savirsit o opera glo-

rioasa, sa nu crezi ca toate aceste
lucruri sint straine de tine» ! (XI,

11). «Intrind in contact cu moartea
in propriu-I corp, Domnul Care este

viata, distruge moartea si libereaza

omul de legaturile cu iadul» (XI,

10— 12; LII, 2). *Noi n-avem de lup

tat contra singelul 51" trupului, ci

impotriva duhurilor rdutdfii*. (Efes.

6, 16). Or, aceste duhuri ale rau-

lui, invizibile si netrupesti, depasesc
dusmanii vazuti, pe cit depaseste
sufletul nevazut si netrupesc greu-

tatea trupului» (LIII, 6).

SFlNTA SCRIPTURA este ca o Episto-

la, cu care Dumnezeu ne invita la

darul dumnezeiesc al substantei Sa-

le «ca s3 fim participanti la firea

Sa dumnezeiasca» (2 Petru 1, 4). Dar
daca omul nu se apropie, nu se roa-

ga si nu primeste, nu-i serve$te la

nimic daca cifeste Scripturile ; dim-
potriva este pasibil de moarte, pen-
tru ca n-a vrut sa primeasca de la

Imparatul ceresc darul vietii, fara

de care este cu neputintS sa aiba

viata nemuritoare, care este Hristos,

a caruia sa fie slava in veci,

Amin !» (XXXIX).
Felul in care Macarie tilcuieste

Scriptura pleaca de la o metoda a-

semanatoare de inspriatie alexan-
drina : «Legea scrisa expune multe
taine intr-un fel ascuns ; dar calu-

garul, dac3 staruieste fara incetare

in rugaciune si convorbire cu Dum-
nezeu, le va descoperin (LVI, 6). O-
milia XLVII este un bun exemplu al

acestei exegeze. Macarie adauga :

«Si harul ii va arata niste taine mai
de temut decit cele pe care le cu-
prinde Scriptura : «Ungerea Duhului
ne instruieste despre toate, in asa
fel incit s3 nu mai avem nevoie de
o invatatura din afara (I loan 2, 27).

(Cf. P. Deseille, pp. 47 si 395).

Slava care straiucea pe fata lui

Moise era o prefigurare a adevara-
tei slave. Atunci evreii nu puteau
privi fix fata lui (cf. Iesire 34, 35).

Dar acum crestinii primesc in ini-

mile lor aceasta slava luminoasa, si

intunericul nefiind in stare sa su-
porte straiucirea acestei lumini, fug

orbitea (XLVII, 1).
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STOICISMUL, inrudit cu Sf. Irineu, prin

conceptia sa materialists despre su-

flet, a influentat pe Pseudo-Maca-
rie : CSci desi se spune despre su-

flet ca este «invizibil si netrupesc»

in comparatie cu trupul (LIII, 6

—

7), totusi este un «corp subtil» ca

ingerii si diavolii (IV, 9). Este a-

mestecat cu trupul si raspindit in

membre (IV, 9—12) : E ceea ce in-

vata stoicismul cu «amestecul sau
total», care a cSpatat un rol impor-
tant si la Pseudo-Macarie. Caci ca

un corp, sufletul, ca si ingerul, are

un aspect si o forma. Si fiind «a-

mestecat cu trupul», forma sa este

asemenea aceleia a trupului : «Omul
lSuntric este dupa asemanarea cu
omul in afarS» (XVI, 7; cf. VII, 7).

Sfintii Paring au exprimat acest a-

mestec prin «perihoreza» si pentru
divin si uman, care arata patrunde-

re fara confuzie, insa.

SUBSTANJA. «Omul e chemat sa de-

vinS prin har ceea ce Dumnezeu
este dupa fire (II, 5 ; IV, 9), adicS

«sa cistige o fire dumnezeiasca»
(XLIV, 5, 9)... Macarie nu ezita sa

afirme ca darul lui Dumnezeu e fa-

cut «din substanta Dumnezeirii Sa-
le» (XXXIX, 1); dar, in vorbirea Sa
termenul de «substantS» nu insem-
na esenta lucrurilor, ci arata numai
ceea ce este real, in opozitie cu
ceea ce n-are consistenfS si nu e

decit aparent (I, 1)... Fizica stoicia-

na deosebea doua cazuri de ames-
tecuri : cind este schimbare a celor

doua substante amestecate (este

«confuzie» synxhysis), cind cele do-
ua substante se patrund si se in-

tinde una la cealalta, pastrindu-si

fiscare proprietStile lor specifice :

astfel amestecul focului si fierului

rosu, al aerului si luminii, al apei

si vinului (adica «amestecul total»).

Folosirea termenului «amestec->
pentru exprimarea fie a unirii divi-

nitSfii si umanitatii in Hristos, fie

unirea naturii omenesti si a harului
necreat la crestin, este curenta in

patristica veche de la Sf. Irineu...

Parintii de limba greaca vor conti-

nua sa exprime ideea veche, recur-

gind la termenul «pStrundere» (pe-

richoresis) si sa foloseasca si ima-
ginile traditionale ale fierului rosu

si aerul patruns de lumina, ca sa

marcheze ca in unire, divinul si u-

manul nu sint numai asezate im-

preuna, ci se interpcnetreaza fara ca
totusi sa se confunde» (Deseille, p.

31).

SUBTILITATEA este pentru Sf. Pseudo-
Macarie actiunea secreta a harului

:

«Se intimpla ca, fiind ocupat toata

ziua de treburile sale, un om sa-si

rezolve o ora pentru rugaciune si

ca omul sau interior sa fie rapit in
alta lume, sa fie dus in adincurile
infinite ale acestei lumi cu o mare
suavitate, asa incit intelectul sau sa
fie in intregime izolat de aici de
jos, ridicat la inaltimi si acolo sa
fie rapit. In aceste momente el uita
cu totul gindurile privitoare la gri-

jile pamintesti, pentru ca e plin si

stapinit de gindurile care-1 due spre
realitatile dumnezeiesti, infinite si

de nepatruns, spre niste lucruri mi-
nunate, pe care buzele omenesti nu
le pot exprima : in asa fel incit in-

tr-un asemenea moment el ajunge
sa ceara si sa doreasca ca sufletul

sau sa poata parasi aceasta lume
cu aceasta rugaciune» (VIII, 1 ; XL,
7—8).

SUFLETUL cere o demnitate care depa-
seste prin credinta si bogafia ei

splendoarea si frumusetea cerului si

pamintului (IV, 17). Invizibil si ne-
trupesc, el este subtil, care nu poa-
te fi cu adevarat complet si nu poa-
te acfiona dupa natura sa decit da-
ca poseda harul Duhului Sfint, ca
un alt suflet, dar al Duhului Sfint.

(LII, 5; cf. XV, 22). Nazuinta lui

fireasca este tendinta spre bine si

spre dragostea de Dumnezeu, «gin-
durile lui fiind pure» (LIII, 15 ; LVI,

3) ?i de aceea omul nu poate gasi
repaus decit in unire cu Dumnezeu
(XLV, 7). Pseudo-Macarie descrie
sufletul ca un spatiu cu vaste intin-

deri chiar ca un abis insondabil. Ca
atare diferite membre sau parti, care
pot fi identificate cu facu'tafile su-

fletesti (VII, 8), intelectul fiind o-
chiul sufletului si care pot fi inie-

lese intr-un mod mai larg ca diferi-

te niveluri de profunzime launtrica
(XV, 7 j XLI, 1 ; L, 4).

Facultatea dominanta a sufletului

este intelectul (nous). «Cind harul
a ridicat sumbrul val care intuneca
sufletul, acesta, curatit si intrat in
posesia adevaratei sale naturi»,
contempla fara incetarc slava ade-
varatei Lumini si adevaratului Soare
ale dreptatii, care straluceste in ini-

ma insasi (XVII, 3). Intr-adevar,
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«intelectul, perfect purificat, vcde
continuu slava luminoasa a lui

Hristos, este cu Domnul ziua si

noaptea, In acelasi fel in care Tru-

pul Domnului, unit cu Dumnezeirea,

este mereu cu Sfintul Duh», expe-
rienta care da omului o pregustare

a slavei viitoare (XVII, 4 ; cf.

XLIII, 3). In alte pasaje ale Omilii-

lor, viziunea lui Hristos in oglinda

partii dominante a sufletului (XXV,
3) se arata ca o rapire sau un ex-

taz trecator, in care sufletul intre-

vede inlauntrul sau lumina Taboru-
lui (VIII, 3; cf. X, 4; VIII, 1).

TAINELE si efortul omenesc sint unite.

Botezul apare ca fundamentul intre-

gei vieti duhovnicesti (XLIII, 1) :

«Duhul Sfint si Paracletul, care a

fost dat Apostolilor si procurat de
ei unicei veritabile Biserici a lui

Dumnezeu, in ceasul Botezului, vine

sa se uneasca cu oricine se prezin-

ta la Botez, cu o credinta sincera,

intr-o masura care se deosebeste si

se schimba in legatura cu credinta

fiecaruia» (Marea Epistola, Desille,

p. 35).

Pseudo-Macarie completeaza gin-

direa sa, precizind ca Tainele cer li-

beral efort al omului, caci harul lor

este, comparabil cu un germene, sau

cu un talent pe care omul trebuie

sa-1 faca sa creasca, sa rodeasca, sa

se inmulteasca (Matei 25, 15—28).

Pseudo-Macarie insista asupra im-

portance! misiunii apostoliee (VI, 7

;

XXVIII, 6; XXXII, 5) si a tainelor

(XXVII, 17 j XIII, 2 etc.), insistind

asupra cooperarii harului si liberta-

tii.

UNITATEA DUHULUl a fost savirsita la

Rusalii. Atunci «Duhul Sfint, Para-

cletul, a patruns in sufletele disci-

polilor si s-a «amestecat» cu ele

(XII, 18). Pseudo-Macarie intelege

aceasta dumnezeire a credinciosilor

ca o extindere la fiecare crestin a

indumnezeirii firii omenesti indepli-

nita in Hristos prin infaptuirea uni-

rii ipostatice : «Intelectul perfect

purificat vede necontenit slava lu-

minoasa a lui Hristos ; el e cu Dom-
nul ziua si noaptea, in acelasi fel

in care trupul Domnului unit cu
Dumnezeirea ,este mereu cu Sfintul

Duh» (XVII, 4). Unirea omului cu

Duhul Sfint este exprimata de Pse-

udo-Macarie cu cuvintele «comuni-

une» si «amestec».

«Din dragoste pentru oameni
(Dumnezeu) se amesteca cu sufletele

sfinte care-I sint placute si credin-

cioase, le acopera si se face un Dun
cu ele, dupa cuvintul Sf. Pavel (I

Cor. 6, 17). El devine, ca sa vor-
bim asa, un suflet pentru suflet si

o substanta pentru o substanta,
pentru ca sufletul sa poata trai in

Dumnezeire, sa aiba sentimentul vie-

tii nemuritoare si sa participe la

slava incoruptibila...» (IV, 10).

VALUL de intuneric impiedica omul sa
vada cu ochii sufletului sau adeva-
rata Lumina, Soarele dreptatii, dupa
ce a pierdut harul Duhului (XVII,
3 j 3, XXVIII, 4—5). «Valul intune-
ricului 1-a acoperit si el nu va fi

ridicat decit cind darul deplin al

Duhului Sfint ii va fi dat, putind
atunci «sa guste suavitatea Dom-
nului» in bucuria Duhului (XIV, 2

—

3). Dar cita vreme pacatul domnes-
te in el, gindurile mereu in misca-
i"e il umplu, de intunericul ignoran-
tei, orbirii si uitarii (V, 2—4).

Cind harul a ridicat cu totul va-
lul trist care intuneca sufletul, a-

cesta, purificat si intrat din nou in
posesiunea adevaratei sale naturi,
omul poate contempla fara incetare
slava adevaratei Lumini si adevara-
tului Soare al dreptatii, care stralu-

ceste in inima insasi» (XVII, 3 ; cf.

XVII, 4).

Omul credincios, cind gusta sua-
vitatea Domnului, cind se desfatea-
za de roadele Duhului, cind se ri-

sipeste valul intunecimilor care-1

inconjoara si cind lumina lui Hris-
tos straluceste si actioneaza in el

intr-o bucurie de nespus, atunci are
siguranta deplina de a avea pe
Domnul cu el plin de dragoste... in

Ierusalimul de sus» (XIV, 2).

...Cind omul insa a calcat po-
runca, diavolul a acoperit sufletul

in intregime cu un val intunecos.
Dar cind vine harul, acesta ridica

in intregime valul. Atunci sufletul,

cura(it si revenit la posesiunea pro-
prie-i firi, creata nepatata si cura-
ta, contempla fara incetare in toata
curafia, cu ochi purificati, slava a-

devaratei lumini si a adevaratului
Soare al dreptatii, care str51uceste
in chiar inima sa» (XVII, 3).

VIOLENfA este necesara pentru ince-

patori, dupa cuvintul Evangheliei
(Matei 11, 12), chiar pentru ruga-
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ciune, care poate fi rodul darului

Sflntului Duh numai, atunci cind

inima n-o vrea (XIX, 3—4). La ru-

gaciune trebuie sa se adauge virtu-

tile, altlel este socotita moarta
(LIU, 3) : In felul lui de viata, cres-

tinul trebuie sa ia ca model pe
Domnul, in smerenie, purtare, ama-
bilitate (XIX, 2), silindu-se sa iu-

beasca pe semeni, fara sa aiba dra-

goste si sa se poarte cu blindete
fara s-o aiba, cu mila, fara s-o aiba,

cu indurare, fara s-o aiba, suportind
dispretul si rabdind batjocora, —
«toate acestea, chiar daca inima lui

n-o vrea» (XIX, 3—5).

Cu aceasta omul da dovada unei
vointe bune si a sinceritatii sale,

asa cum copilul se repede, tipind la

maica-sa, ca sa-i dea sa suga, cind

o vede departe j Dumnezeu raspun-
de cu aceeasi dragoste ca mama co-
pilului, sufletului care marturiseste
astfel dorul sSu arzator (XLVI, 3).

Intr-adevar, lupta nu este inegala,

pacatul nu e biruitor oricum, caci

ajutorul iubirii parintesti nu poate
lipsi pina la urma (III, 6; XXVII,
22).

Lupta aceasta nu e zadarnica,
chiar tnainte de venirea deplina a

Sfintului Duh. Nu lipsesc chiar «roa-

de naturale», produse «de sine in-

susi», adica activlnd dupa felul pro-

priu facultatilor omenesti pina la

interventia Sfintului Duh, ca~;suflul :

care traverseaza cavalul, in cin-

tarea lui prin sfinti si oameni du-
hovnicesti» (XLVH, 14). Caci fara
indoiala ca aceste roade sint nede-
savirsite (XXVI, 21). De aceea, cita

vreme inspiratia interioara a haru-
lui nu va fi «o a doua natura», omul
trebuie sa fie continuu stapinit de
grija fata de sine — ingrijorarea a-

ceasta fiind «resortul esential» al

progresului sau duhovnicesc (XVI,

VIRTUJILE pot asimila pe om lui Hris-
tos si prin ele el poate deveni ceea
ce este Dumnezeu. «Pseudo-Macarie
insista asupra efectelor prefacerii o-

perate in suflet prin har : «E1 devi-
ne cu totul lumina, cu totul ochi,'

cu totul Duh, cu totul bucurie, cu
totul delicatete, cu totul Indurare,

cu totul mila, cu totul bunatate si

cu totul dulceata... El este prefacut

asemenea lui Hristos» (XVIII, 10).

«Omui nou devine prin har ceea ce

este Dumnezeu : iubire, bucuiie,

pace, bundvoinfa s; bunatate* (II,

5).

Sa se noteze insistent^ asupra mi-
lei fata de semen : Legea Duhului
inscrisa in inimile noastre ne for-

teaza intr-adevar sa practicdm, ma-
intea oricdrei alte virtutf, bundvoin-
ta fata $i de buni si de rdi, sa nu
judecdm si sd nu osindim pe ni-

meni, sd iertdm orice batjocurd si

sd iubim pe dusmanii nostri. Curd-
fia inimii constd in a simti compa-
timire si indurarea lata de pdcd-
tosi* (XV, 8 ; Deseille, p. 46). ...Cei

care se dezbraca de omul vechi, de
omul pamintesc, aceia carora Iisus le

scoate hainele imparatiei intunecoa-
se, imbraca pe omul nou si ceresc,

Iisus Hristos si, poseda, intr-un mod
asemanator, alti ochi pe llnga ai

lor, alte urechi pe linga ale lor, alt

cap pe linga al lor, in asa fel in-

ch omul devine in intregime curat

si poarta chipul ceresc. §i Domnul
ii imbraca cu vesmintele Impara-
tiei luminii de nespus, cu vesmin-
tele credintei, nadejdii, si dragos-
tei, ale bucuriei, ale pacii, ale bu-
navointei si bunatatii, ca si toate

celelalte vesminte dumnezeiesti si

vii ale luminii, ale viefii, ale odih-
nei ineiabile, pentru, ca omul sd
devind prin har ceea ce este Dum-
nezeu...* (II, 5).

SMBREHIA este absolut necesara orica-

rui crestin : «Daca un rege incre-

dinteaza bogatia sa unui sarac, care
a primit-o ca s-o pastreze, acesta

n-o socoteste ca fiind a lui, ci re-

cunoaste mereu saracia sa si nu in-

drazneste sa delapideze comoara al-

tuia. El isi spune mereu : «Nu e nu-
mai comoara altuia, ci este si un
rege puternic, care mi-o incredin-

teaza si el mi-o va lua inapoi cind

va voi». Acestea sint gindurile pe
care trebuie sa le aiba si despre ei

cei care poseda harul lui Dumne-
zeu. Sa fie smeriti si sa m&rturi-
seasca saraaa lor... Cei care po-

i s.e4a harul;
:
daca se inalta si daca

inima lor se umfla de orgoliu,

'" Ddm'riul le retrage harul si ei devin

dirf" riou ceea ce erau inainte de a

fi primit de la Domnul acest har»

(XV, 190—191).

Smerenia este semnul, deosebitor

al crestinului ne invat8 Sflntul
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Pseudo-Macarie : «Dacd vezi pe ci-

neva, care se Inalfa $i se umila de
ingimlare pentru ca participa la har,

sa stii bine ca, chiar daca iace mi-
nuni si invie morfi, dar n-are o
idee smerita despre sutletul sau si

nu este sarac cu duhul ?i dispretuit,

este in sine insu$i prada raului. Cu
toate minunile lui, nu trebuie sa-i

acorzi Incredere, caci semnul cre§-

tinismului este, cind s-a facut pla-

cut lui Dumnezeu, ca el se forteaza

sa ramina ascuns in ochii oameni-
lor ^i, chiar daca are toate boga-
tiile Imparatului, sa le ascunda...»

(XV, 37).

Invatata de har, smerenia condi-
tioneaza progresul spiritual. Intr-a-

devar, «sulletul, care este cu adevH-
rat prietenul lui Dumnezeu si al lui

Hristos, chiar daca ar ii facut mii
de iapte de dreptate, se socoteste
c& n-a iacut nimic, din pricina do-
rului sau neimplinit de Dumnezeu.

Chiar daca ar fi sleit trupul sau
prin posturi si vegheri, el s-ar pur-

ta ca si cum n-ar fi inceput inca sa
patimeasca pentru virtuti... De-a
lungul zilei flamind si insetat, asa
de mare e credinta si dragostea lui

ca, perseverind in rugaciune, el ra-

mine nesatisfacut privitor la miste-
rele harului si la posesiunea orica-
rei virtuti.. .» (X, 4). «...Cu toate ca
fac progrese si cunosc pe Dumnezeu,
ei se socotesc lipsiti de cunostinta.
Cind sint bogati in fata lui Dumne-
zeu, sint saraci in proprii lor ochi.

Caci, cind Hristos «luind chip de
rob» (Filip. 2, 7), a invins pe diavol
prin smerenia Sa, prin orgoliu si

umflare insa, sarpele a aruncat jos

pe Adam, la inceput.

§i acum, de asemenea, tot acelasi

sarpe, care se ascunde in fundul ini-

mii lor, ruineaza si distruge prin in-

gimfare neamul cre$tinilor» (XXVII,
5).
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